Styrets forslag til saker på årsmøtet 11.02.2014
SAK 1
Vedtektsendring
Eksisterende vedtekt § 5.8
Styre- og miljøgruppemedlemmer fritas fra vedlikeholdslista da disse medlemmene allerede
er dedikert til arbeid for grendelaget og fellesskapet. Medlemmene plikter allikevel å holde
orden i og/eller rundt grendelagets ansvarsområde hvis det oppstår avvik fra
vedlikeholdslista, slik at det ikke oppstår merarbeid for de som utfører sin plikt i forhold til
§ 5.7.

Endres til
Styre- og komitémedlemmer fritas fra vedlikeholdslista da disse medlemmene allerede er
dedikert til arbeid for grendelaget og fellesskapet. Medlemmene plikter allikevel å holde
orden i og/eller rundt grendelagets ansvarsområde hvis det oppstår avvik fra
vedlikeholdslista, slik at det ikke oppstår merarbeid for de som utfører sin plikt i forhold til
§ 5.7.

Vedtak __________________

SAK 2
Godtgjørelser i henhold til § 10.7
Dersom styremedlemmene skal motta godtgjørelse for utførelsen av vervet, skal
godtgjørelsen fastsettes av årsmøtet med virkning for kommende styreperiode.
Styret ønsker å gjøre verv og deltakelse i driften av grendelaget mer lukrativt og legger frem
følgende forslag om godtgjørelser for kommende periode:
Kasserer og sekretær, fordeles ut i fra arbeidsmengde:
Totalt kr. 4000,Øvrige verv i styret: Totalt kr. 3000,- (leder + styremedlemmer, vara godtgjøres ikke)
Total godtgjørelse budsjettår 2014: Kr. 7000,Godtgjørelse utbetales til medlemmet i desember.
Vedtak __________________

SAK 3
Tidligere avsetting ihht årsmøtevedtak 15.02.2010
Styret har mottatt tilbud fra firma angående asfaltering. Tilbudet ligger på rundt kr.
300 000,- for 2009. Antatt kostnad om 10 år er ca kr. 400 000,-. Reasfaltering antas å være
nødvendig i 2020 da asfalten er 15 år gammel. Se vedlegg 1.
Styret legger frem forslag om fast avsetting på kr. 22 000,- frem til år 2020. Dette tilsvarer
kr. 500,- pr boenhet pr år og vil gi en avsetting på totalt kr. 220 000. Legger man til
eksisterende beløp på kr. 80 000,- har man kr. 300 000,- i år 2020. Med ca kr. 12 000,- i
strømrefusjon fra Eidsvoll Kommune vil man ha ca kr. 420 000,-. Dette antas å dekke hele
reasfalteringen.
Et annet alternativ er å vente til reasfalteringen er et faktum og man kun benytter
strømrefusjon fra Eidsvoll Kommune som grunnlag. Dette vil gi en antatt ekstra kostnad på
kr. 5000,- pr boenhet i tillegg til ordinært driftsbudsjett for år 2020 med forbehold om at
årsmøtevedtaket fra 2006 opprettholdes hvor strømrefusjon fra Eidsvoll Kommune går
direkte til vedlikeholdskontoen. Opphører dette vedtaket, vil det bli en antatt ekstra kostnad
på kr. 7000 pr. boenhet.

Endring avsetting
Styret ønsker å sette et tak på avsettingen til fremtidig vedlikehold av vei og tekniske
installasjoner. Vedlikeholdskontoen får årlig ca. kr. 8000,- i strømrefusjon fra Eidsvoll
Kommune, i tillegg til ca. kr 4000,- i renter fra 2014. Fra Budsjett 2014 er det lagt inn forslag
om endring av avsetting fra kr. 22 000,- til kr. 10 000,-.
Det vil årlig fra 2014 bli overført ca. kr. 22 000,- til vedlikeholdskontoen, mot tidligere
ca. kr. 30 000,-. Denne årlige avsettingen utføres til og med år 2017. Etter 2017 vil årlig
avsetting fra drift på kr. 10 000,- opphøre og kontingenten reduseres ytterligere. Årlig
strømrefusjon fra Eidsvoll Kommune, ihht årsmøtevedtak 28.03.2006, endres fra
vedlikeholdskontoen og til driftskonto fra budsjettår 2018. Vedlikeholdskontoen vil fra
01.01.2018 ha en saldo på ca. kr. 310 000,- og vil samtidig fra 2018 øke kun med
renteinntekter, antatt økning på ca. kr. 5000,- årlig, forutsetter uendret rente.
Vedtak __________________

SAK 4 - VALG
Ledig verv: 2 styremedlemmer
Ledig verv: Varamedlem
Rune Malmberg har fungert som styrets leder i sin periode og stiller til gjenvalg.
Erlend Weiby har fungert som styremedlem i sin periode og stiller til gjenvalg.
Vedtak______________________

