Ormåsen Grendeutvalg
REFERAT
Referat fra Årsmøtet 2013
Sted: Medieteket, Oppvekstsenteret
Møteleder: Rune
Referent: Bernt
Tilstede: Rune, Bernt, Cathrine, Teodor, Arne, Halvor, Yngvar og Morten Lauvbu.
1. Årsberetningen
Ble godkjent.
Kommentarer og diskusjoner til følgende punkter:






Grindene og avklaring av økonomi
Strøm og skilting i lysløypene
Friluftsgruppa, hvem skal "eie" materiell og utstyr, lagring.
Bålhyttene og ansvar/forsikring, avklaring av bruksansvar, brannteppe

2. Regnskap
Det mangler fremdeles billag for utgifter knyttet til friluftsgruppa.
Det er feilaktig ført en bålhytte for mye under utgifter.
Konti stemmer men postering viser ubalanse.
Det foreslås: å korrigere ved å ta bort årets overskudd fra inntekter, fjerne spøkelsesposten samt fjerne
overskuddet fra årets passiva. (Se Regnskap 2012)
Årsmøtet gir Grendeutvalget fullmakt til å godkjenne revisors beretning av regnskapet i årsberetningen
etter endringene som er foreslått.
3. Forslag til budsjett 2013
Stiftes egen post: Grindene i lysløypa - kroner 10000
Stiftes egen post: rydding og vedlikehold av nærområdet - kroner 5000 (inkluderer friområder og lekeplasser.
Kommunen bidrar i tillegg med kroner 5000)
Familieaktiviteter økes med kroner 10000
Det forutsettes at grendeutvalget får:




Tilskudd fra tippemidler, annet kroner 25000
Tilskudd fra Øvre Eiker kommune kroner 10000

Budsjetterte utgifter er - kroner 62000
Budsjettert underskudd i 2013 - kroner 22000
4. Handlingsplan for 2013
Det foreslås å omstrukturere handlingsplanen samt tilføre nye punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årshjul for utvalgets aktiviteter, starter med årsmøtet
Helhetlig plan for Ormåsen
Øke innbyggernes bevissthet omkring grendeutvalgets virke
Aktivitetsarenaer for barn og unge
Behandle og avgi høringsplaner for planer som berører Ormåsen
Trafikkforberedende tiltak

Generelle kommentarer.
Grendeutvalget må markedsføres, Facebook!
Foreta en elektronisk undersøkelse blant beboerne om hvilke saker utvalget bør jobbe med.

5. Innkomne forslag
1.

Forslag til nye vedtekter, linje 61 endres til å hete utvalget i stedet for styret. Godkjent.

6. Valg
Det ble holdt uformelt valg.
Halvor Prestmoen, valgt til utvalgsmedlem 2 år
Teodor Bruknapp, valgt til utvalgsmedlem 2 år
Pål Nygaard, valgt til utvalgsmedlem 2 år (NY)
Arne Grasbekk, valgt til utvalgsmedlem 2 år
Bernt Michael Johansen, valgt til utvalgsmedlem 1 år
Cahtrine H. Olsen, varamedlem
Audun Ekeberg, vara
Tina Berg, vara
Utvalget mangler to medlemmer, disse må finnes snarlig.
--Avsluttet 22:37

