Fjellstrand: 16.12.08

Referat styremøte 05 - 2008
Oppmøtte representanter:
Trine, Asbjørn, Maj, Bent, Kjetil. Sistnevnte ble valgt som referent.
Forfall: Roar, Per
Sak 1 – gjennomgang av rettsboken:
Styret har gått gjennom de nye vedtektene, og syntes vedtektene er nært opp mot de opprinnelige.
Vedtektene virker godt fundamentert i forhold til jordskifterettens tidligere vurderinger fra tilsvarende
lag, og vi tror de vil passe godt til lagets videre drift.
Sak 2 – Innkalling til generalforsamling:
Styret besluttet å kalle inn til årsmøte den 26.02.2009. Styreleder sender en henvendelse til
jordskifteretten og informerer om at det anses som praktisk å legge frem revidert regnskap, samt
årsberetning for 2008 på samme møte. Innkalling skal sendes ut én måned før årsmøtet skal finne
sted og årsberetningen og regnskapet skal følge innkallingen sammen med sakslisten. Det settes 14
dagers frist for å komme med innspill til saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Sak 3 – Valg til styret 2009:
En valgkomité bør opprettes. Styret besluttet å spørre Anders Wirak og Styrk Stenstrøm om de ville ta
på seg oppdraget om å finne kandidater til et nytt styre. De enkelte medlemmene i det sittende styret
må melde sin interesse til denne «valgkomiteen».
Sak 4 – Regnskapet årsberetning for 2008:
Kassereren må gjøres ferdig og revideres innen den 20 januar. Det samme gjelder årsberetningen som
også må ut til høring for styremedlemmene. Styret legger også frem et forslag til budsjett for 2009.
Sak 5 – Svingen i skogbrynet:
Det sittende styret har påtatt seg å ordne opp i svingen der veien grenser til skogbrynet 9. Det rakk
man ikke i inneværende år, så ansvaret må videreføres. Det er besluttet at man skal rense ut
kummen, da dreneringen ikke er god nok. Avgrensningen av veien skal trekkes ca 50cm vekk fra
hekken/tomtegrensen. Det bør videre vurderes hvordan man best mulig kan sørge for at biler ikke
«kutter» svingen og skader tomtegrensen/hekken.

Neste styremøte ble satt til 20. Januar 2009.

Adresse:
Veilaget for Seterveien, Torsbakken og Skanseveien
c/o: Kjetil Rygh
Seterveien 49 – 1458 Fjellstrand
www.veilaget.no

Relevant info:
Telefon: 911 82 813 (ikke SMS)
e-post, leder: kjetil@nesoddentkd.no
e-post, kasserer: gorgon2@start.no
Kontonummer: 5083.06.76004

