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«På årsm
møtet 14.022.2011 ble det
d vedtatt aat forslaget om
o Prosjekttgruppe for planlegging
g og
søking aav midler til Sparebank
kstiftelsen 22012, blir stående åpen for frivilligge medlemm
mer til
denne ooppgaven. […
…]
m omhandler Nærmiljø
jøaktiviteterr, idrett
I 2012 vvil Sparebannkstiftelsen prioritere ssøknader som
og lek oog styret serr for seg god
de mulighetter til å se på
p en helhetllig søknad ssom omhandler alle
fellesom
mrådene.» […]
Vi må ddessverre inf
nformere om
m at ingen h
har meldt siin interessee og det harr derfor ikkee blitt
sendt in
nn søknad til
t Spareban
nkstiftelsen som i år viil støtte Nærrmiljøaktiviiteter, idrettt og lek.

Momssrefusjon
Styret hhar levert moomsrefusjon
nssøknad till Velforbun
ndet hvor grendelaget eer medlem.
Velforbbundet sendeer årlig inn momssøknaad på vegnee av sine meedlemmer oog den lokalle
velforenningen trengger da ingen
n egen statsaautorisert reevisor.
momsrefusjoonssøknad frra Granhauggåsen Grend
delag for regnskapsåret
et 2011 er påå totalt
Total m
ca. kr. 332 000. Av dette
d
vil ca. 50% bli truukket ifra da den totalee potten for momsrefusjjon, for
frivillige organisasjjoner i 2012
2, er på ca. kkr. 600 milllioner. I tilleegg vil utgiifter til
statsautoorisert bli trrukket fra det
d tildelte bbeløpet og sttyret forven
nter at
Granhauugåsen Grenndelag vil motta
m
kr. 100 – 12 000,- i momsrefu
usjon etter ssøkaden for 2011.
Regjerinngen har vaarslet at det for regnskaapsåret 2012
2, altså mom
msrefusjonsssøknad i 20
013, er
det gitt totalt 900 millioner
m
i sttatsbudsjetttet. Dette vill trolig bety
y at Granhauugåsen Gren
ndelag
vil få tillbake melloom 70 og 80
0 prosent avv sine momssutgifter i in
nneværende år.

Årsmøøte
Datoen er satt til 11.02.201
1
13 – sett avv dagen. Sakker som ønsskes med påå årsmøtet, må
m være
innsenddt til sekretæ
ær innen 28.01.2013. Innnkallelse tiil årsmøte kommer
k
rettt over nyttårr.

Økonoomi
Grendellaget har bruukt mindre penger ennn medberegn
net så langt i år, spesiellt merkes deette godt
i budsjeettposten «S
Strømutgifteer Hafslund»». Hittil viseer regnskap
pet at grendeelaget har brukt
halvpartten av hva som
s
er budssjettert medd, hovedårsaaken til dettee er svært bbillig strøm i 2012.
Totalt sett er økonoomien sværtt god i år, nnoe som vil gi positivt utslag
u
på årsskontingentten for
2013. Styret har forreløpig kom
mmet frem ttil at konting
genten for 2013
2
muligeens kan setttes til
m er en reduksjon på kr . 700,- fra kontingenten
k
n i 2012.
kr. 15000,-, noe som
Dette viil bli en del av årsmøtet den 11. feebruar 2013, hvor kontiingent fastseettes.
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Julegrrantennin
ng
I tradisjonens tro, inviterer
i
vi i år også til Julegranten
nning. Tenn
ningen vil fooregå på
lekeplasssen og datooen er 2. desember 20112 med startt kl. 16:00.
Invitasjoon og påmeelding komm
mer nærmerre.

Vedlik
keholdsgrruppe
Styret vvil legge frem
m forslag om opprettellse av en veedlikeholdsg
gruppe på årrsmøtet den
n
11.02.20013, som skkal bestå av 4 personer . Denne gru
uppa vil ha som
s hovedooppgaver å klippe
k
gress påå boligfeltetts fellesområder, vedlikkehold av uttstyr og kan
ntklipping vved behov.
Hovedåårsaken til foorslaget er grunnet
g
storr slitasje og skade på grrendelagets utstyr som øker
felleskoostnadene foor vedlikeho
old og reparrasjon av utstyret.
I forslagget ligger deet også innee en godtgjøørelse til hveert medlem av denne ggruppa.
Styret trrenger frivilllige til denne gruppa ffør årsmøtett, ta kontaktt med noen i styret hviss du er
interessert i dette – snarest mu
ulig.

Innbettaling kon
ntingent
Styret m
må stadig offte sende pu
urringer og ssaker over til
t inkasso pga.
p sene innnbetalinger..
Medlem
mmer som ønsker å spliitte opp faktturaer i fleree rater, even
ntuelt innbeetale konting
genten
ved en aannen dato enn det som
m blir bestem
mt, tar kontaakt med kassserer direkt
kte for å finn
ne en
løsning på dette.
Styret bbruker mye tid
t og ressu
urser på opppfølging av fakturaer,
f
og inkassosaaker fører till
unødvenndige kostnnader både for
f medlemm
met og gren
ndelaget.

Snøbrøyting
Styret vvil klage på snøbrytingeen av Gustaav Granhaug
gs veg og tillhørende gaangfelt til Eiidsvoll
Kommuune, da dennne er for dårrlig og har vvært dårlig gjennom fleere år.

Innspiill fra med
dlemmer
Innspill som ønskes tatt opp påå styremøteer eller årsm
møte, sendess til post@ggranhaugaseen.no.
Husk å definere om
m det er årssmøte eller styremøte som
s
saken skal
s til.

En riktiig så flott viinter ønskes alle!
Med vennnlig hilsenn

Styrett
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