MALURTAASEN VEL
STIFTET 1. FEBRUAR 1914

Protokoll fra årsmøtet i Malurtaasen Vel 17. april 2013
Årsmøtet ble startet med ett minutts stillhet for vellets avdøde beboere.
1. Innkalling til årsmøtet ble godkjent. Styrets leder er ordstyrer i følge vedtektene.
2. Tom Helle ble valgt til referent. Anne-Lisa Clausen og Jan Ludvig Bay ble valgt til å
undertegne protokollen.
3. Anette gikk gjennom Årsberetningen avsnittsmessig, og årsmøtet bemerket:
 god brøyting for det meste denne vinteren
 lysmelding er linket opp på hjemmesiden
 beplantning rundt Andersbenken - flott utført av Karin og Torun
 juletrelys må fornyes til neste vinter
 Anne-Lisa er vår representant som medlem av programkomiteen ved Kulturhuset, og
hun fortsetter også med denne oppgaven et år til
 Kulturhusets aktiviteter blir fast punkt på våre styremøter
 linker til flere web-sider for aktiviteter i nærmiljøet skal vurderes på vår side
 link på vår hjemmeside til for eksempel Peppes Pizza bør kunne gi gjenytelser
 opplysning om at vi kan velges som mottaker av tippingens grasrotandel bør legges ut
på vår hjemmeside
 oppfordring om innsending av e-postadresser til vårt register legges på kontingentgiro
Styrets beretning ble godkjent.
4. Regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent.
5. Innkomne forslag: Styrets forslag om økning av årskontingenten til 300 kr ble vedtatt.
6.

Budsjettforslag for 2013 ble vedtatt.
 Anders Forfangs minnefond styres av 3 medlemmer utenom vårt budsjett
 Saldo for dette fondet ved inngang til 2013 er på 44.500,- kr

7. Valg: Styret fikk følgende sammensetning: Leder: Gjenvalg for Anette Clausen, og
Torun Skotte, Anette Clausen og Per Oscar Bremer har ett år igjen som styremedlemmer.
Karin Solstad og Bjørn Erik Holst ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år.
Egil Hatletveit og Tom Helle ble gjenvalgt som varamedlemmer for ett år.
Revisor: Axel Eide og vararevisor: Gunnar Markussen ble gjenvalgt for ett år.
Valgkomite: Jan Ludvig Bay, Lars Kristian Ekorness og Øystein Petersen ble gjenvalgt for
ett år.
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