Protokoll for
Generalforsamling i Øvre Hallenskog Vel
2. mai 2019 kl 1900

Pawel Matras hilser et 20-tal medlemmer velkommen til generalforsamling

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Inkallelse og dagsorden godkjennes

2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Pawel Matras velges til ordfører og Bjørn Hellman velges til referent. Jan Egil Korsvik og Ketil
Glimsjø velges for underskrift.

3. Godkjennelse av årsberetning for 2018
Presentasjon av hovedtrekk i årsberetningen:
Line om Samlingsplassen, Lekepass, Skøytebane. Dugnad i høst, utjevning for skøytebane og
laging av valler for å holde vannet på plass.
Oddrun om Skole/Barnehage Asker 2020, oppfølging av utvikling av
Samtale om forutsetningene følgte. Offisiell standpunkt fra kommunen ble presentert.
Bjørn om sosiale aktiviteter - Juletrefest og kommende sommerfest
60 deltakere på barnefesten, hvorav halvparten barn. Ann Berit Ovesen, Bjørn Egil
Underland, Charlotte Netterberg, Eline Sagen og Ann Charlotte Johansen. Veldig vellykket
Voksenfesten ble som gjennomført litt mer på sparket, men ble også det vellykket. Pølser,
snacks og fest. Her var Bjørn Egil , Alf Håvard Hokholt og Peter Flodin.
Sommerfest 15 juni - Sommeraktivitet med hensikt å benytte området

Oddrun om Veiens dag - samling for veilagene. Møtes noen ganger per år, felles
informasjonsutbytte for å gjøre det så bra som mulige. Lunken, blandet tilbakemelding, men
vi tester igjen.
Hallenskog.no er vellets kommunikasjonsvei, linker til info vil publiseres også facebook.
Årsberetningen godkjennes

4. Regnskap 2018
Bjørn presenterer regnskap
Revisorsgodkjenning gjennomgås
Regnskap Godkjennes

5. Budsjett for 2019
Bjørn presenterer budsjett og budsjett godkjennes

6. Ansvarsfrihet for Styret
Styret beviljes ansvarsfrihet

7. Valg av fire styremedlemmer, to varamedlemmer, og ett medlem til valgkomiteen.
Valg i hht valgkommittéens forslag, Oddrun Myklebust, ordfører (ikke på valg), Bjørn
Hellman, kasserer (gjenvalg 2 år), Mohsen Khazaei (ikke på valg), Line Isak Bækken (ikke på
valg), Sissel Finstad (1 år), Alf Håvard Hokholt, vara (ikke på valg). I tillegg Steinar Korsmo,
vara på forslag på generalforsamlingen.
Valgkommité: Rolf Skjærsakerer (ikke på valg). Stein Engstad fortsetter på to nye år
Revisor: Margit gjenvalg 2 år, Jorunn Aaby gjenvalg 2 år.

8. Eventuelt
Jan Syrstad informerer om mulighet for høydebasseng i Trollkleiva. Frakoblingsfrekvens,
brannsikring og eventuell veisikring vil være påvirkende.
Gråsoneveier, kommunal drift av privat vei. Gjelder flere veier i området, veier vil vurderes
om de skal være offentlige eller ikke. Eventuellt vil Plankedalsveien bli overført som
kommunalvei. Å andre siden vil f.eks veilys i Hallenåsen kunne bli tilbakeført til veilaget. 1/1
2021.
Forslag å se om vi kan tenke oss å slå sammen ØHV og NHV. Dialog er initiert, styret ser på
muligheter og interesse fra NHV.
Ordfører takker for oppmøte og avslutter generalforsamlingen.
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