Årsmøte i Ormåsen Grendeutvalg 2014
Mediateket, Ormåsen skole 31. mars 2014

Før årsmøte begynte var det invitert til en times uformelt informasjonsmøte om utbyggings- og utviklingsplaner for
oppvekstsenteret på Ormåsen, samt kvalitetsplanen for skole og SFO i Øvre Eiker. Det var skolesjef Stig Rune Kroken
som orienterte. Det ble en fruktbar og god diskusjon underveis, med noen overraskelser. Informasjonen gitt og
diskusjonene er ikke referatført i dette dokumentet.

Fungerende styre var representert med følgende:
• Teodor Bruknapp, Halvor Prestmoen, Bernt Michael Johansen, Arne Grasbekk og Tor Erik Neprud.
• Fravær: Cathrine Klokkerud, Pål Nygård og Tina Berg.
• Kommunen var representert med Jørgen Firing.
Årsmøte begynte med agenda i henhold til vedtektene kl 20:15.
1.
•
•
•
•

Konstituering
Styrets forslag til ordstyrer, Teodor Brunapp ble enstemmig valgt.
Styrets forslag til sekretær, Tor Erik Neprud ble enstemmig valgt.
Til å underskrive protokoll ble Kjetil Risnes og Vidar Bjørnholt valg.
Til tellekorps ble Mette Skogstad og Marit Østbø.

Innkalling (vedlegg 1) og forretningsorden er utsendt 3 uker før årsmøte dato og i henhold til gjeldende vedtekter.
Disse ble begge godkjent.

2.
Årsberetning 2013
Det er fra styret laget en årsberetning over de 43 sakene som er behandlet. Dette ble delt ut til de fremmøtte.
(vedlegg 2). Det ble gjort en gjennomgang av følgende saker spesielt:
• Sak 14/13 - Bålhytter.
• Sak 16/13 - Lekeplasser.
• Sak 21/13 - Egen nærbutikk på Ormåsen.
• Sak 23/13 - Håndtering av hageavfall. Innspill fra årsmøte om å sette opp skilt.
Årsberetningen ble godkjent.

3.
Økonomi
Regnskapet for 2013 ble delt ut og gjennomgått, og viser en positiv saldo per 31. mars 2014 på kr 103.457,- se
vedlegg 3. Det er brukt kr 12.280,- og kommet inn kr 20.371,- i støtte i løpet av året. Regnskapet er revidert og
godkjent av Håvard Klokkerud som på forrige årsmøte ble valgt som revisor.
Regnskapet ble godkjent.
Budsjettet for 2014 foreslås et budsjettert driftsunderskudd på kr 16.000,-, se vedlegg 4. Dette skyldes en halvering
av støtten fra kommunen, og at det finnes penger på konto til foreslåtte utgifter. Dette betyr at egenkapital i løpet
av neste år er redusert til 87.457,-.
Budsjettet ble godkjent.
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4.
Handlingsplan for arbeidsåret
Forslaget for handlingsplan ble gjennomgått, vedlegg 5.
Forslag til handlingsplan ble godkjent.

5.
Vedtektsendringer
Det er på avtemmingstidspunktet 27 beboere tilstede, hvorav alle er stemmeberettigede. I tillegg kommer styrets 4
(på avstemningstidspunktet) representanter slik at det er 31 stemmeberettigede totalt. Kommunens representant
har ikke stemmerett. Det er lovmessig kommet inn skriftlig 5 forslag om endring av vedtektene. Vedtektene er
vedlagt som vedlegg 6, og forslag til endringer er vedlagt som vedlegg 7.
• Forslag 1:
Endring av paragrafnummerering.
Forslaget vedtatt med 31 mot 0 stemmer.
• Forslag 2a:
Endring av grendeutvalgets sammensetning.
Forslaget vedtatt med 31 mot 0 stemmer.
• Forslag 2b:
Endring av valgperioder og sammensetning.
Forslaget er feil skrevet. Medlemmene velges hvert år.
Forslaget med endringen er vedtatt med 31 mot 0 stemmer.
• Forslag 2c:
Endring av valgperioder og sammensetning.
Forslaget vedtatt med 31 mot 0 stemmer.
• Forslag 3:
Endring av grendeutvalgets beslutningsdyktighet.
Forslaget vedtatt med 31 mot 0 stemmer.
• Innkommet
Endring i §3.1, hvor ordlyden oppdateres med ”er” settes inn og ”varamedlemmer”
slettes som konsekvens av forslagene 1-3.
Forslaget vedtatt med 31 mot 0 stemmer.
Vedtektsendringene er lovmessig godkjent.

6.
Eventuelle innkomne saker
Det er innen fristen ikke komet inn saker til eventuelt.

7.
Valg
Det skal foretas valg på 8 stk utvalgsmedlemmer skal velges
o Mette Skogstad
enstemmig valgt, for 1 år.
o Vidar Bjørnholt
enstemmig valgt, for 1 år.
o Linn Therese Brekke
enstemmig valgt, for 1 år.
o Arne Grasbekk,
enstemmig valgt for 2 år.
o Hedda Firing,
enstemmig valgt for 2 år.
o Øystein Østbø
enstemmig valgt, for 2 år.
o Thomas Berg
enstemmig valgt, for 2 år.
Det var ikke mulig å finne siste utvalgsmedlem, som skal velges for 2 år. Årsmøtet gir det nyvalgte Grendeutvalget
mandat til å finne siste medlem snarest mulig etter årsmøte. Det må tilstrebes at vedkommende er fra sør-vestlige
delen av Ormåsen for å sikre en bred sammensetning.
Det var ikke mulig å finne årets revisor. Årsmøtet gir det nyvalgte Grendeutvalget mandat til å finne revisor snarest
mulig etter årsmøte. Grendeutvalget konstituerer seg selv på første møte jrf vedtektene.
Møte hevet 21:55. Referent for årsmøte, Tor Erik Neprud

-----------------------------------------------------Vidar Bjørnholt

----------------------------------------------------------Kjetil Risnes
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