VED
DTEKT
TER FOR
GRA
ANHAU
UGÅSE
EN GR
REND
DELAG
G
Vedtekter for Graanhaugåseen Grendeelag stiftett 25. juli 2001.
Vedtatt på årsmøøtet den 14
4. februar 2011.
§ 1. Navvn
Foreeningens naavn er Granh
haugåsen G
Grendelag.

§ 2. Foormål og virkemidl
v
ler
2.1 Grrendelagets formål er å fremme meedlemmenes felles interesser i omrrådet og virrke for
steedets sosialee og fysiske miljø, og bbeboernes trrivsel og sik
kkerhet.
Unnder dette høører også pllikt til drift og vedlikeh
hold av felleesarealer, veeier og anleegg som
hørrer inn undeer grendelag
get. Det visees til avtalee mellom Grranhaugåsenn Grendelag
g og
Utbbyggingssam
marbeidet Granhaugås
G
sen A/S hvo
or ansvar, rettigheter ogg plikter er nærmere
n
besskrevet og avtalt.
a
2.2 Foreningen err partipolitissk uavhengiig.
2.3 Grrendelagets styre kan saamarbeide m
med andre foreninger
f
eller
e
institusj
sjoner i sakeer av
felles interessee.
verfor
2.4 Grrendelaget skal ivareta stedets interresser som et hørings- og samarbeeidsorgan ov
kom
mmunen ogg andre offeentlige instan
anser.
i
naturr- og miljøv
vernhensyn i foreningeens virkeom
mråde og
2.5 Grrendelaget skal søke å ivareta
i den daglige drift.
d
n er medlem
m av Velforrbundet, org
g.nr. 995 66
67 924 (Nyttt februar 2011)
2.6 Veelforeningen

§ 3. V
Velforeningens geo
ografiske område
3.1 Grrendelagets geografiskee virkeområåde er innteg
gnet på ved
dlagt kart ogg inngår som
m en del
avv vedtektenee. Hele omrrådet kan beeskrives fra
a ”gammel asfaltkant”
a
” ved stein mur,
m
dvvs. Gustav Granhaugsv
G
veg med avsstikkende/ avgreinende
a
e veier frem
m til grense mot
Beekkedalshøggda, samt Granhauglia
G
a, lekeplasss og andre felles
f
arealeer.
(N
Nytt mars 20006)

§ 4. JJuridisk person
p
4.1 Grrendelaget er
e en selveieende og fritttstående jurridisk person
n med uperrsonlig og begrenset
annsvar for gjeeld.
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§ 5. M
Medlemsk
kap
5.1 Ennhver eier ogg deres retttsetterfølgerre (Nytt ma
ars 2006) av
v bebygd elller ubebygd
d
eieendom innen området, se vedlagt kkartskisse, har
h rett og plikt
p
til å blii medlem.
Veedkommendde må godtaa grendelageets vedtekteer og formål og må ogsåå betale den
n til
enhhver tid fasttsatte kontin
ngent og evventuelle and
dre vedtattee felleskostnnader som følger
f
meedlemskapett.
For å ha stemm
merett på årrsmøtet må kontingenteen være betalt innen friisten styret har satt.
øver hver eiierseksjon eett medlemsskap.
5.2 Derssom en eienndom er i saameie melloom flere, utø
5.3 Meddlemmer som fratrer hjemmelsrettt til eiendom
m i foreningens geograffiske virkeo
område
fratrrer medlemsskap i grend
delaget
5.4 Enhhver som avhhender eien
ndom i grenddelagets geografiske viirkeområdee er pålagt å gjøre
kjøpper kjent meed grendelag
gets vedtekt
kter, samt kjøpers plikt og rett til m
medlemskap.
n nye
5.5 Vedd eiendomsooverdragelse skal styreet meddeles om kjøperss navn og aadresse. Den
eierrs plikter til å betale ko
ontingent in
nntrer fra og
g med overtagelsen avv eiendomm
men.
(Nyttt mars 20006)
hver eier avv bebygd elleer ubebygdd eiendom in
nnen områd
det, også eieendom i sam
meie
5.6 Enh
svarrer hver eieer/ eierseksjjon for de skkader som vedkommen
v
nde måtte ppåføre grendelagets
ansvvarsområdee. (lekeplasss, veg, asfallt og belysn
ning) Det sa
amme erstattnings ansvvar
gjeldder også for de medlem
mmer som h
har en avta
ale med en entreprenør
e
r/ håndverk
ker om
utføørsel av tjen
neste/arbeid
d og eller traansport til sin
s eiendom
m (bebygd/uubebygd) so
om måtte
påføøre grendellags ansvarssområde skkade. (Nytt mars
m
2006)
5.7 Meddlemmer som bebor bo
oligfeltet pliikter å møtee på dugnadeer (inkl veddlikeholdslisste)
fravvær må melddes til ett av
v styremedleemmene elller dugnadsaansvarlig, sslik at medleemmet
kan få andre arbbeidsoppgaver som passser den enk
kelte bedre. Medlemm
mer som mø
øter på

en d
dugnad og deltar på vedlikeholds
ve
dsliste, får reedusert nesste kontinge
gent med krr. 300,-.
(Nyytt februar 2009)
2

5.8 Styrre- og miljøg
øgruppemed
dlemmer friitas fra vedllikeholdslista da disse medlemmeene
allerrede er deddikert til arb
beid for gren
ndelaget og
g fellesskapet. Medlem
mmene plikteer
allikkevel å holdde orden i og/eller
o
rundt grendela
agets ansvarrsområde hhvis det oppstår
avviik fra vedlikkeholdslista
a, slik at dett ikke oppsttår merarbeeid for de soom utfører sin plikt
i forrhold til § 5.7.
5 (Nytt februar
fe
2010)
0)

§ 6. Koontingentt
6.1 Årsm
møtet fastseetter medlem
mskontingennten som in
nnbetales til fastsatt frisst.
6.2 Årsm
møtet vedtaar eventuellee andre felleeskostnaderr som følge av medlem
mskapet i
grenndelaget. Diisse felleskostnadene liggger i drift og
o vedlikeh
hold som er forpliktet avv
grenndelaget (Ny
Nytt mars 200
007)
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§ 7. Å
Årsmøte
7.1 Greendelagets øverste
ø
myn
ndighet er åårsmøtet. Orrdinært årsm
møte holdes innen utgan
ngen av
maars måned. Tid
T og sted bestemmes
b
av styret og
g bekjentgjø
øres med m
minst 4 ukerss varsel.
Forrslag må væ
ære sendt sty
yret innen dden frist som
m styret besttemmer. Innnkallingen skal
s
anggi de saker som
s
skal beehandles på årsmøtet, og
o skal væree tilgjengeligg for medleemmene
minnst én uke før
f årsmøtett. Årsmøtet kan bare faatte vedtak i de saker soom er satt op
pp på
innnkallingen.
7.2 Allle grendelaggets medlem
mmer har addgang til årssmøtet, med
d forbeholdd om innbettalt
kon
ntingent (N
Nytt februaar 2009). Årssmøtet er veedtaksført med
m det antaall medlemm
mer som
møøter. Ved fraavær, kan stemmegivn
ning skje ved
d skriftlig fullmakt.
f
Ett medlem ka
an ikke
ha mer enn en
n fullmaktssstemme. Ing
ngen har meer enn en sttemme, ledeer av grend
delaget
harr dobbelstem
mme ved lik
k stemmegiivning (nyttt februar 20
008).
7.3 Årssmøtet behaandler:
Å
Årsmeldingg
R
Revisorbekkreftet regnsskap
 IInnkomne forslag
f
P
Planer for kommende
k
år
å og budsjeett, herundeer fastsetter kontingent
V
Valg av:
- leder
- en kasserer
- to styrremedlemmeer
- ett varra medlem
- to reviisorer
- Miljøggruppe (ett styremedlem
m + en på valg)/eventu
v
uelle andre kkomiteer.
(endret februar
f
2011)
7.4 Det velges diriggent til å led
de årsmøtett og en ellerr to referenteer. Dirigentten behøver
møtets beslu
utninger og dissenser ssom forlanges
ikkee være medllem i grendeelaget. Årsm
prottokollert - seendes samtllige medlem
mmer.
medlemmen
ne velges foor to år av gaangen. Ved første valgg velges to
7.5 Ledder og styrem
styreemedlemmeer for ett år,, slik at to eer på valg hv
vert år.
Varramedlem veelges for ettt år av ganggen med mu
ulighet for gjenvalg.
Revvisorer velgees til fast veerv inntil m edlemmet selv
s ønsker å gå av elleer ved avsettting av
årsm
møtet (nytt februar
f
201
11. Valgkom
miteen beståår av avtrop
ppende meddlemmer.
Inggen kan ha samme styreeverv lengerr enn 6 år av
v gangen, men
m et årsm
møtevedtak kan
k gi
lede
der/kassererr dispensasjjon til fortseettelse i to år
å om gangeen (periode)
e) hvis almin
nnelig
flerrtall ønskerr at personeen fortsetterr sitt styreveerv i ny periiode. (nytt ffebruar 200
08)
7.6 Stem
mmegivningg på årsmøtet med minndre annet err bestemt, må
m et vedtakk være truff
ffet med
alminnelig flerrtall av de avgitte
a
stemm
mene for å være gyldig
g. (nytt febrruar 2008).. Blanke
mmer skal annses som ik
kke avgitt. V
Valg foregårr skriftlig nåår det foreliigger mer en
nn ett
stem
forslag. Bare fooreslåtte kan
ndidater kann føres opp på stemmesseddelen. Skkal flere velges ved
sam
mme avstemm
ming, må sttemmeseddeelen inneho
olde det antaall forskjelliige kandidaater som
skall velges vedd vedkommeende avstem
mming. Stem
mmesedler som
s er blannke, eller som
m
inneeholder ikkee- foreslåttee kandidaterr, eller annett antall kand
didater enn det som skal
velgges, skal ansses som ikk
ke avgitte.
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Når et valg foreegår enkeltv
vis og en kaandidat ikkee oppnår meer enn halvpparten av dee avgitte
stem
mmene, foreetas bundet omvalg melllom de to kandidater
k
som
s har opppnådd flest
stem
mmer. Er deet ved omvalg stemmeliikhet, avgjø
øres valget ved
v loddtrekkning.
7.7 Årsm
møtets besluutninger fatttes med alm
minnelig fleertall blant de
d fremmøttte som er
stem
mmeberettiggede, hvis ik
kke vedtekteene bestemm
mer noe ann
net.
7.8 Revvisorene og valgkomite
v
en rapporteerer direkte til
t årsmøtet

§ 8. E
Ekstraordiinært årsmøte
8.1 Ekkstraordinærrt årsmøte skal avholdees når styrett finner det påkrevd
p
elleer når minstt 10
meedlemmene kommer med skriftlig krav om deet. Innkallin
ng og avviklling følger samme
s
proosedyre som
m ved ordinæ
ært årsmøtee jfr. § 7. In
nnkallingsfristen er dogg minst 14 dager.
d

§ 9. M
Medlemsm
møter
9.1 Meedlemsmøteer avholdes når styret fi
finner det nø
ødvendig og
g skal bekjeentgjøres miinst 8
dagger forut.

§ 10. G
Grendelaagets ledellse (styrett)
10.1 G
Grendelageet ledes av et
e styre som er forening
gens øverstee myndighett mellom
åårsmøtene. Styret konsstituerer segg selv. Vara medlemmeer kan møte på samtligee
sstyremøter.
10.2 S
Styret skal:
 IIverksette årsmøtets
å
veedtak og besstemmelser, herunder tiltak rettett mot et med
dlem
ssom unnlatter å betale kontingentten og fellesskostnader. (Nytt marss 2006)
 Stå for grenndelagets daaglige ledelsse og ivaretta medlemm
menes intereesser overfor
aandre instannser
 F
Forvalte greendelagets eiendeler/ei
e
iendom, herrunder føre kontroll meed foreningeens
øøkonomi, og i tillegg prøve
p
å sikree medlemm
menes økono
omiske forplliktelser ved
d
ffremtidige vedlikehold
v
dsbehov vedd årlig å settte av pengerr på en vedllikeholdsko
onto.
 E
Etter behovv oppnevne komiteer elller personer til å løse spesielle
s
opppgaver. (F. eks.
bbør kursanssvarlig i velforeningen være styrem
medlem).
 E
Etter beste evne søke å oppfylle gr
grendelagetss formål etteer gjeldendee vedtekter.
 R
Representerre foreningeen utad
 S
Sørge for at
a foreningeen er forsvaarlig forsikrret ut fra dee verdier forreningen in
nnehar
oog den virkksomhet som
m bedrives. (Nytt mars 2006)
10.3 Styret holderr møte når leder eller ett flertall av styremedlemmer forlan
anger det.
10.4 A
Alle saker og
o all korresspondanse s kal legges fram
f
på styrremøtet. Styyrets vedtak
k skal
prrotokolleress, likeså allee dissenser som forlang
ges protokollert.
10.5 Sttyret har dissposisjonsreett over grenndelagets midler
m
til alm
minnelige addministrativ
ve formål
ogg rett til å bevilge
b
beløp til gjennoomføring av
v vedtak på årsmøtet.
å

Al
Alle utbetalin
inger skal attesteres
at
avv kasserer før
fø utbetalin
ng og kontr
trolleres årli
lig av
reevisorer (Ny
Nytt februar 2009)
2
.
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10.6 Sttyret er beslutningsdykttig når et fleertall av sty
yremedlemm
mene, deribllant leder- leder
styyrets møter.. Styrebeslu
utninger kreever alminneelig flertall. Ved stemm
melikhet harr
fuungerende leeder dobbelttstemme.
10.7 Deersom styreemedlemmeene skal mootta godtgjørrelse for utfførelsen avv vervet, ska
al
goodtgjørelsen
n fastsettes av årsmøteet med virkn
ning for kom
mmende styyreperiode.
(Ny
Nytt mars 20006)

§ 11 R
Regnskap og revisjo
on (Nytt m
mars 2006)
6)
11.1

R
Regnskapsååret går fra
a 1/1 - 31/122. ( endret til
t eget pkt 11.1
1 fra pktt 10.5siste liinje)

11.2

S
Styret skal påse
p
at regn
nskap blir fført.

11.3

R
Regnskapett skal bekreeftes av valggte revisoreer på årsmø
øte.
D
Det skal freemlegges en
n revisjons beretning.

§ 12. V
Vedtektsendringer
12.1 Veedtektsendriinger kreverr 2/3 flertalll av de avgiitte stemmerr, og må veddtas på ordiinært
elleer ekstraorddinært årsmøte. Endringgen trer i krraft umiddelbart.
a
ha tilbbakevirkend
de kraft. (nyytt mars 20006)
12.2 Veedtektsendriinger skal aldri

§ 13. O
Oppløsnin
ng. Samm
menslutnin
ng. Deling
g.
13.1 Opppløsning avv grendelag
get kan bare behandles på
p ordinærtt årsmøte. B
Blir oppløsn
ning
veddtatt med minst
m
2/3 flertall, innkallles ekstraorrdinært årsm
møte 3 måneeder senere. For at
opppløsning skkal skje, må vedtaket gjjentas med 2/3
2 flertall. Det kan vellges et
avvviklingsstyrre som skal forestå avvviklingen. Det
D ordinæree styret kan velges til
avvviklingsstyrre, og får stiilling som aavviklingssttyre om inteet valg forettas.
gj
gelse tilfallee det formål
13.2 Grrendelagets formue skal etter oppløøsning og gjeldsavlegg
greendelaget arrbeider for å fremme.
Inngen medlem
mmer har krrav på forenningens mid
dler eller and
del av dissee.
13.3 Sam
mmenslutniing med and
dre foreningger eller delling av gren
ndelaget ansses ikke som
m
opppløsning. Vedtak
V
om sammenslutnning/deling og nødvend
dige vedtekktsendringerr i denne
forrbindelse treeffes i samssvar med beestemmelsen
ne om vedteektsendring (§ 12). Styrret skal
i denne forbinndelse utarbeide en plann for sammeenslutningen/delingen som årsmøttet skal
nhentes sam
mtykke fra
steemme over. Ved sammeenslutning eeller deling skal det inn
forreningens krreditorer.
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GRA
ANHAU
UGÅSEN
N GRE
ENDELA
AG
AVTA
ALE

Mellom
m Granhaugååsen Grendeelag (GG) oog Utbyggin
ngssamarbeiidet Granhaaugåsen A/S
S
(UGAS) er det innggått slik avttale:
1. UGA
AS har opparbeidet tom
mteområdett Granhaugååsen med veeier, ledninggsanlegg, gaatelys
og ffellesarealerr. Det vises til vedlagtee kartskisse over områd
det.
GG er en forenning som sk
kal fremme og ivareta tomte- og boligeieres
b
felles intereesse bl.a
knytttet til drift og vedlikeh
hold av veieer, fellesareaaler m.v.
2. UGA
AS forplikteer seg til å ferdigstille
f
i henhold tiil teknisk plan, veier ogg fortau,
veibbelysningenn, vann og av
vløpssystem
m/ledninger samt fellesarealene (leekeplasser m.v.)
m
Sistnnevnte vil bli
b rettet og planert, meen ikke oppaarbeidet og utstyrt.
3. Eidsvvoll kommuune vil overrta de komm
munalteknisske anlegg som beskrevvet i vedlagtte brev
av 222.02.01
4. Tom
mte/eiendom
mseierne giss rett til å brruke veger, inkludert gaatelys, fellessarealer, sam
mt
knyttte seg til vaann- og avlø
øpsledningeer i forbindeelse med kjø
øp av den en
enkelte tomtt.
Eienndomsrett tiil grunn og tekniske annlegg overdrras ikke til tomteeierne
t
e eller GG.
5. GG skal bære alle
a kostnad
der forbundeet med bruk
k, vedlikehold og reparaasjoner av veger,
v
felleesarealer ogg tekniske an
nlegg. Ansvvar omfatterr bl.a. snøry
ydding, feiinng, utbedrin
ng av
slitaasjeskader og
o løpende vedlikehold
v
d/utskifting. GG har anssvar for istaandsetting og
o drift
av leekeplasser og
o fellesarealer. Ansvaaret for de ulike
u
deler in
nntrer først når anleggeet er
ferddigstilt. Såleedes overtass ansvaret foor veiene fø
ørst når dissee er asfalterrt.
Innttil Eidsvoll kommune har overtattt kommunaaltekniske anlegg,
a
jfr. Pkt. 3, harr UGAS
ansvvar for drift
ft og vedlikehold av deette. Etter dette
d
skal UGAS
U
ikke ha ansvar for drift
ellerr vedlikeholld av noe sllag. GG må da aksepterre det vedlik
kehold kom
mmunen utfø
ører uten
ansvvar for UGA
AS.
6. UGA
AS skal ivaareta forhold
d knyttet til utførende entreprenørs
e
s garantianssvar.
dre tekniske installasjonner.
7. GG blir ikke eier av veger, fellesarealler eller and
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GRA
ANHAU
UGÅSEN
N GRE
ENDELA
AG
Den veerdi disse har
h i forholld til viderre utbyggin
ng i områd
det tilhører UGAS eller de(n)
rettighetene overdrras til, even
ntuelt Eidsvvoll kommu
une. Det gjelder bl.a. i forhold til refusjon
og muliighet til å krreve betalin
ng for tilkobbling/tilknytning til anlleggene. UG
GAS har rettt til å la
andre uutbyggere/toomteeiere knytte seg tiil anleggene i den graad regulerinngsplan krev
ver eller
tillater ddette. Nye eiendommer
e
r skal delta i vedlikeho
old på samm
me måte som
m GG.
UGAS har anlednning til å overdra
o
sinne rettigheteer og plikter etter deette punkt til
t annet
rettssubj
bjekt, men med
m oppretth
holdelse av GGs rettigh
heter til bru
uk i henholdd til denne avtale.
a

Denne aavtale utsteddes i to ekseemplarer, ettt til hver av
v partene.

Eidsvoll 6. marss 2002

Granhauugåsen Grenndelag

Granhaugåsen Grendelag

Uttbyggingssaamarbeidet G
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