Referat årsmøte Fagerstrand vel 22. mars 2017
På Bakkeløkka ungdomsskole.
1. Åpning og konstituering
Vedtak: Innkallingen ble godkjent


Valg av møteleder: Arne Johansen



Valg av referent: Synne Heivang



Valg av to medlemmer til underskriving av protokollen: Torstein Gundersen og
Roger Taaje

2. Årsmelding 2016
Vedtak: Styrets beretning ble tatt til etterretning. Den legges på www.fagerstrandvel.no
Årsmøtet takker styret for imponerende innsats med utbedring av stranda.
3. Regnskap 2016


Revisjonberetningen

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.
4. Budsjett 2017
Vedtak: Budsjettet ble godkjent. Legges på vellets nettsted.
5. Orientering om prosjekt stupetårn
Styret viste tegninger av nytt stupetårn i to etasjer. Da det er grunt der stupebrettet står
i dag, må det nye tårnet flyttes lenger ut og det må bygges nytt fundament.
Vellet har tidligere fått 100.000 fra sparebankstiftelsen og 83.000 fra familien
Rosendahl til stupetårn.
Styret har innhentet et prisoverslag på fundamentering fra firmaet Undervannsmiljø,
men mener prisen på 340.000 er for høy. De har bestilt befaring og prisoverslag fra et
annet firma, men hadde ikke fått dette på plass før årsmøtet.
Styret mener at det skal være mulig å innhente bidrag til stupetårnet fra andre vel og
næringslivet på Nesodden, men må først kunne vise til at det blir noe av. De ønsket
derfor at årsmøtet skulle sette av 200.000 + de øremerkede midlene på 183.000 kroner
til fundamentering og bygging av stupetårnet. Dette for å kunne komme i gang med
arbeidet så raskt som mulig.
Årsmøtet var positive til å bruke summen på inntil 200.000 kroner, men fordi budsjettet
ikke var framlagt medlemmene i forkant var det enighet om å utsette vedtaket. Styret
ble oppfordret til å prosjektere ferdig og legge fram et reelt budsjett før neste årsmøte.
Alternativt innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis det kan føre til at arbeidet kommer i
gang allerede i år.
I utgangspunktet ønsker styret å ha stupetårnet klart til Fagerstrand vels 100-års
jubileum i 2018.

6. Innkomne forslag
- Økning av årsavgift for båtplasser i 2018
I. I år er årsavgiften kr 500/700 for henholdsvis innside og ytterside som økes til kr
1000/1500.
II. Ved utleie av plass vil eier få igjen 500/700 som idag.
Årsavgiften har ikke blitt regulert de siste 10 år. Styret ønsker med dette forslaget at
båtplassene får en større rotasjon av aktive eiere som bruker plassen sin
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.
-

Økning av båtplassleie for leietagere utenfor vellet i 2017
I. I 2016 var båtplassleien kr 2000/2500 for henholdsvis innerside og ytterside for
ikke medlemmer. Foreslås økt til kr 3000/4000.
II. Velmedlemmer som leier plass betaler fortsatt det samme som båtplass eiere
betaler i årsavgift.
Utleieprisen har ikke blitt regulert på mange år.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.
Styret foreslo i tillegg å opprettholde velkontingenten på kr. 500,- i 2018, og det ble
vedtatt.
7. Valg
Vedtak:








Leder veilag for 2 år – ingen meldte seg, styret delegerer
Sekretær for 2 år – ingen meldte seg, styret delegerer
Leder strand 2 år – Kristan Bakkeng (gjenvalgt)
Leder Fagerstrand Vel 2 år – Ståle Smith (gjenvalgt)
Varamedlem 2 år? – Torstein Gundersen
Revisor 1 år – Tom Holter (gjenvalgt)
Valgkomité 1 år – Ikke valgt

I tillegg ble Roger Taaje valgt inn som medlem av Strand- og miljøkomiteen.
Synne Heivang vil bidra til innkalling av årsmøter.
8. Eventuelt


Vellet er 100 år i 2018 og styret foreslår å feire jubileet. Har du lyst til å være med
og stelle i stand en fest? Hvis du har mulighet til å være med i festkomiteen eller
ønsker å bidra til St. Hansfesten i år kan du ta kontakt med Kristian Bakkeng:
strand@fagerstrandvel.no



Eget møte for veilagmedlemmer ble avlyst.



Dugnad: 27. mai 2017



St. Hansfest: 24. juni 2017

Mars 2017

Torstein Gundersen (sign)

Roger Taaje (sign)

