
Årsmøteprotokoll
for Verket og Bogen Veltorsdag 25.04.19 kl. 18.00 på Fjordhuset

Denne protokollen består av totalt 2 sider. Alle sider skal signeres.

lnnkalling ble publisert på hjemmeside og Facebook side tidlig i aprilog innkalling med Valgkomiteens
forslag ble delt ut til alle husstander i Bogen og på Verket. Kun betalende medlemmer hadde adgang til å

mØte.

God kjenning av innkallingen
I n nka llinge n gad kjennes.

MØteleder referent og undertegning av protokotl
Styreleder i Verket og Bogen Vel, Anne B. Eek, ble valgt til møteleder og referent.

Åse Korsgaard og Arne Lislerud undertegner protokollen.

Årsrapport - orientering om vellets arbeid det siste året
Årsrapporten for 2OL8-2O19 ble lest opp og vist med prosjektor. Møteleder gikk gjennom alle punktene.

Årcm øtet god kje nte å rcro pporten.

Regnskap for 2018
Anne Eek leste opp regnskapet, som ble vist med prosjektor.

lnntekter pr.3L.L2.2018 var på totalt kr.92 609,7I
utgiftene pr.31..L2.2018 var på totalt kr. 54 777,L4
Resultat kr.37 832,57
Pr.3!.L2.2018 hadde Verket og Bogen Ve! kr. 80 035,54 på konto.
Regnskapet er revidert av Linn Frida Karlson og funnet i orden.

Årsmøtet god kjente regnska pet.

Anne Eek gikk igjennom inntekter og utgifter i forbindelse med utleie av Fjordhuset. Det viser at det har
gått med underskudd de siste årene.
Forslag om salg gikk ikke igjennom. lsteden skal huset brukes mer som et grendehus og aktiviteter må alle
være med å foreslå og være med å gjennomføre.

lnnkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.

'vL.{-.i'M Arne Lislerud
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Årsmøteprotokoll
for Verket og Bogen Veltorsdag 25.A4.L9 kl. 18.00 på Fjordhuset

Denne protokollen består av totalt 2 sider. Alle sider skal signeres.

lnnkalling ble publisert på hjemmeside og Facebook side tidlig i aprilog innkalling med Valgkomiteens
forslag ble delt ut til alle husstander i Bogen og på Verket. Kun betalende medlemmer hadde adgang til å

møte.

God kjenning av innkallingen
I nnkalli nge n god kjennes.

Møteleder, referent og undertegning av protokoll
Styreleder i Verket og Bogen Vel, Anne B. Eek, ble valgt til møteleder og referent.

Åse Korsgaard og Arne Lislerud undertegner protokolten.

Årsrapport - orientering om vellets arbeid det siste året
Årsrapporten for 2OL8-20t9 ble lest opp og vist med prosjektor. Møteleder gikk gjennom alle punktene.

Årcmøtet god kj e nte å rcmp porte n.

Regnskap for 2018
Anne Eek leste opp regnskapet, som ble vist med prosjektor.

lnntekter pr.3L.L2.2O18 var på totalt kr.92 609,71,

utgiftene pr.31..1z2018 var på totalt kr. 54 777,L4
Resultat kr.37 832,57
Pr.3L.L2.2O18 hadde Verket og Bogen Vel kr. 80 035,64 på konto.
Regnskapet er revidert av Linn Frida Karlson og funnet i orden.

Årcmøtet god kje nte reg n sko pet.

Anne Eek gikk igjennom inntekter og utgifter i forbindelse med utleie av Fjordhuset. Det viser at det har
gått med underskudd de siste årene.
Forslag om salg gikk ikke igjennom. lsteden skal huset brukes mer som et grendehus og aktiviteter må alle
være med å foreslå og være med å gjennomføre.

lnnkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.

M
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Valg

Styret har bestått av:

Leder Anne Bullen Eek

Kasserer Unni Mortensen

Styremedlemmer: RogerGundersen

Trond Evjen

Espen Johnsrud

Valgkomite Arne Lislerud, Fred Arild Eek, Rolf Edvardsen

Revisor Linn Frida Karlson

Utleie Runi Rogers.

Hus komite:

Arne Lislerud, Rolf Edvardsen, Otto Blichfeldt, Svend Thyesen Hansen

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2019

Stvret
Anne B. Eek

UnniMortensen
Roger Gundersen
Jens Brosø

Solveig C. B Pfeiffer
Vara
Kåre BrosØ

Torill Lislerud

Valskomite
Arne Lislerud
Fred Arild Eek

Rolf Edvardsen

Hus komite
Trond Evjen ,
Otto Blickfelt,
Arne Lislerud

Utleie
Revisor

leder
kasserer

Runi Rogers

Linn Frida Karlsen

1 år igjen
1år igjen

1 år igjen

2årny
2årny

1 år igjen
2årny

1år igjen

2 år gjenvalg

2 år gjenvalg

Det nye styret ble enstemmig valgt
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