
Protokollfor
årsmøte/ekstraordinært årsm øte

i

URSVIK VEILAG
Fredag 25. mai 2018 kl 19.00-20.30

I

Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

Det kom 26 stemmeberetigede til årsmøtet

Saksliste:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
4. Godkjennelse av protokollen fra årsmøtet i 2Afi.
5. Styrets beretning for 2017.
6. Godkjennelse av regnskap tor 2017 med revisors beretning.
7 . Godkjennelse av revided budsjett for 2018 og budsjett for 2019.
8. lnnkomne forslag"
9. Planer far 2018/2019.'10. Valg.

$ak 1. Godkiennelse av innkalling og saksliste.
Arsmøtet godkjente innkalling og saksliste

§ak 2. Valg av ordstyrer og referent.
Arsmøtet valgte Pål Djuve som ordstyrer og Magnus Linn6 Fjogstad til referent.

Sak 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
Arsmøtet valgte Torbjørn Dybdahl og Tom Lerdaltil å undertegne protokollen.

Sak 4. Godkiennelse av protokollen fra årsmøtet 2017.
Arsmøtet godkjente protokoll fra årsmøtet 2017 .

Sak 5. Styrets beretning tor 2O17.
Arsmøtet godkjente styrets beretning lor 2O17.

Sak 6. Godkjennelse av regnskap tor 2O17 med revisors beretning.
Arsmøtet godkjente regnskapet tor 2017 med revisors beretning.

Sak 7. Godkjennelse av revidert budsjett for 2018 og budsiett for 2019.
Arsmøtet godkjente revidert budsjett for 2018 og budsjett for 2019 med følgende anmerkninger:



1. Det bør komme inn en gggn post i sakslisten som heter 'Fastsettelse av kontingent,' slik at
denne vurderes for hvert år. Fastsettelse av kontingenten vil da gjelde for påfølgelide år da
kontingent ved årsmøtet skalvære betalt for å være stemmeber6ttiget. Styret r6gner på om
kontingent for 2019 bør endres.

2. Det ble informert om at medlemsavgift til Nesodden velforbund har gått opp med S0%.

Sak 8. lnnkomne forslag.
Det kom inn fire saker til årsmøtet iforbindelse med innkaltelsen. Det kom opp noen saker/
kommentarer under møtet som refereres fra punlt g.S.

8.1. lssvull utenfor Ursvikveien 68
På vinterstid dannes det en issvull i den tille bakken utenfor garasjen i Ursvikveien 68 grunnet
overflatevann. Årsmøtetgir styret mandat tif å uireoeol uiuåore forholdet. Utbedring ias au
budsjettpost vedlikehold av veiene.

8.2. Stikkrenne utenfor Ursvikveien 60
Stikkrenne utenfor Ursvikveien 60 har vært tett grunnet mye veigrus i grøften. Stikkrennen er
nettopp blitt renset, men det er nødvendig å gjøie tiltak foi" å hintre ai-stikkrenne tetter seg ved
neste 1egn9hy.{.. Styret får mandat til å bestille rensing av grøfi og om nødvendig sette ned en kum
som gjør at stikkrenne ikke tetter seg like raskt som i Oag. UtneOring tas av bud'sjettpost
vedlikehold av veiene.

8.3. Veilys utenfor Ursvikveien Bl
Det ble meldt om at det er blitt rapportert inn til kommunen, ved flere anledninge6 om at veilys
utenfor Ursvikveien 81 ikke lyser. Veilyset er ikke btitt utbedret. Mille Rønning kirnne informere om
at kommungn pr. dags dato ikke har noen avtale med noe selskap for å skifti pærer på veilys.
9tYt"t vilfølge med om kommunen inngår en ny avtale slik at det er mulig å råOe fra om
forholdet.

8.4. Overflatevann på eiendom i Granliveien 11
Bjørg Holmen informer{e om problemene med overflatevann på hennes eiendom som kom etter at
veilaget hadde laget en kum iforbindelse med stikkrenne i Oiavs vei utenfor Olavs vei 64. Vann fra
denne kummen ble så ledet i lukket rør til eienclrmsgrense mellom Olavs vei 64 og Olavs vei OO 

-

der overflatevannet renner åpgnl ned til grøfti Granliveien. Utgiftene i forbindelseired stikkrenne,
[Y, og l9!ing_9v dette vannet til eiendomsgrensen delvis ble-delt mellom veilaget og eier av
9Jrul vei 64. B.jørg- Holmen mener dette vannet renner under veien og inn på r,ånnes eiendom.
Styret" har gioft befaringer under året av vei og grøft og konstatert at åe på overflaten fungerer
som de skal ved at vannet ledes nedover i^gråft langsGranliveien og ikk'e ut på veien. Sty-ret har
også vært på befaring i Granliveien 11 for å-få en folståelse av probiemet.

styret ønsket en diskusjon oE vedtak på årsmøtet for å avklare i hvilken grad veilaget skal uttøre/
bekoste tiltak vedrørende overflatevann inne på eiendommene. I veilageis vedtektår står det at
veilaget har ansvar for å bringe.dg nrivate veiene på Ursvik til en stanåarO og veOtit<ehlde disse
slik at de er tilfredstillende.for alminnelig ferdsel både sommer og vinter. Sryåt iåU.et at utbediing
av overflatevann inne på eiendommer var utenfor fomålet til veiliget, og at veilagets ansvar i -
hovedsak ligger i å uttøre tiltak for å holde veiene i en tilfredstilbn?e"stånO. UnOår diskusjonen
kom det frem at flere medlemmer har utbedret forhold vedrørende overflatevann inn" pE"g";
eiendom for egen regning. Styret hadde kommet med en følgende innstilling tilvedta(:

Veilaget har ansvaret for å binge de private veiene på Ursvik til en standard ag vedlikeholde disse
slik at de er tilfredsstillende for alminnetig ferdsel både sommer og vinter.
Sfyret tolker vedtektene dit hen at håndtering av averuann på priiate eiendammer ikke er veilagets
ansvar

lnnstillingen ble godkjent med 24 mot 2 stemmer.



8.5. Vedlikeholdsplan for veiene
På møtet kom det frem at styret bes lage en langsiktig plan for veiutvikling og vedlikehold med
prioriteringsliste vedrørende vedlikehold av veiene. Det ble informert om at det tidligere har væft
utarbeidet en slik plan, og at denne kan brukes som et grunnlag for en ny plan. En slik overordnet
plan antas å kunne ha potensiale for å bedre grøtter og vei slik at problematikk vedrørende
overflatevann inne på eiendommer kan reduseres om vannet ledes i gode grøfter.

8.6, Kum Eigils vei
Det ble informert om at kummen utenfor Eigils 104 er privat og at denne kummen tidligere hadde
et overløp som hadde blitt stengt av.

8,7. Asfaltering av velveiene
Det var kommet inn spørsmål om styret jobbet med asfaltering av velveiene. Styret informerte om
at det ikke var gjort så mye med den saken i lys om varslet områdeplan. Erfaringer med
asfaltering av Ursvikveien (brattbakken) viser en kostnad på 1500-2000 m2. For velets 3,8km veier
ulgiør dette en kostnad på 5 - 7 millioner. Det er også kommet en del innspill om at asfaltering
ikke er ønskelig.

Det kom også forslag om å prøve freseasfalt i hjulspor. Det var noen skeptiske kommentarer
vedrørende holdbarheten av slike tiltak. Det ble ikke fattet noe vedtak, men det var en viss
stemning for å gjøre et prøveprosjeH for evaluering. Styret ser nærmere på saken og om det
virker lovende uffører et prøveprosjekt om det lar seg gjennomføre innenfor budsjettets rammer.

S.SVintervedlikehold
Det kom kommentarer på at det må stilles strengere krav til vinteruedlikeholdet. Kryss må renses
skikkelig, det må kjøres fres når behovet oppstår. Ved store snømengder må det biukes fres for at
ikke snøen skal presses mot gjerder som tar skade av trykket. Det var tomt for strøsand i flere
kasser. Styret informerte om at leverandør av strøsand var gått tom i løpet av vinteren.

8.9 Veidugnader
Det var en kommentar om at det må legges topper på hull i veiene når disse tettes. Det var også
kommentar på at alt for få av veilagets medlemmer stilte på dugnader. Skjerp dere var den ktåre
tale.

8.10 Olavsvei mellom Dagsveiog Granliveien
Grøfting av Olavsvei som ble uttørti ZAfi er nå delvis ødelagt av at biler l<yører for langt ut på
kantene. Brukerne bør informeres om ikke å kjøre i stykker grøfter.

Sak 9. Planerfor 2018l20lg.
Det kom inn to konkrete forslag til pros.iekter for veilaget i forbindelse med innkalling til årsmøtet. I

tillegg til styrets egne saker utgjør disse punkt 9.1 - 9.2. Saker som kom opp underhøtet er listet
opp fra punkt 9.3.

9.1. Eigils vei
Eigils veioglordre de! av Ursvikveien bør oppgraderes. Mye vann ved kum utenfor Eigils vei 104.
Saken ble ikke diskutert på årsmøtet. Styret innarbeider denne i den overordnede planLn.

9.2. lssvull utenfor Ursvikveien 68
Styret ser pål utfører tiltak for å forhindre issvull utenfor Ursvikveien 68 vinterstid.

9.3. Stikkrenner Olavsvei
Stikkrenner registrert tette ble renset i md 2018. Stikkrenne ved Olavsvei 77 er renset, men stikker
opp i luften (delvis ødelagt). Stikkrenne ved Olavs vei g1 antas å være ødelagt. Rensefirma kunne
ikke komme igjennom ved spyling eller suging-

9.4. Dustex
Årsmøtet vedtok en ny behandling med Dustex på veiene. Noen syntes det var brukt veldig mye
Dustex, og at mengden kanskje kunne reduseres. Veilaget organiserer en reparasjon av hull i
forkant av påføring av dustex.



9.5. Støttemur ovenfor Olavs vei 60-64
Muren er synlig skadet, og det er iflere år blitt vurdert om det skal utføres reparasjon. Årsmøtet
bestemte at styret må få en faglig uttalelse på murens tilstand og nødvendighet for å iverksette
tiltak. Det ble bestemt at det kunne benyttes inntil 100.000 av oppspafte midler til dette formålet i

tillegg til budsjett.

9.6 Stikkrenne utenfor Ursvikveien 60
Styret får renset grøtler på begge sider og setter ned en kum (om mulig) som kan stoppe store
mengder grus fra å tette stikkledningen.

9.7. Vedlikeholdsplan
Styret skaljobbe med å få laget en vedlikeholdsplan for vedlikehold av velveiene.

Sak 10. Valg
Valgkomiteen har i år bestått av Gudrun R. Skjælaaen og Magnus L. Fjogstad. 

^Ole Herman Sønsterud, Svante A. Løwenborg og Line Capjon går ut av styret. Arsmøtet takker for
deres bidrag til i styret. Valgkomiteens innstilling tilnye styremedlemmer og varamedlemmer ble
enstemmig vedtatt. Knut Næsje fikk mandat til å fortsette som forretningstører /kasserer for
2018/2019. Bjørg Holmen ble valgt til revisor for 2018/2019.

Styret for Ursvik veilag 2A18/2019 vil bestå av følgende personer som velges for to år om gangen:

Styreleder
Nestleder
Styremedlem 1

Styremedlem 2
Styremedlem 3

Varamedlem.l
Varamedlem 2

Mille Rønning
Magnus L. Fjogstad
Alexander Meltzer
Terje Haug
Gudrun R. §kjælaaen

Trude Nes
Gry Karen Waage

valgt 2017
valgt 2017
valgt 2018
valgt 2018
valgt 2018

Varamedlemmer som velges for ett år om gangen er:

Valgkomite som velges for ett år om gangen er:

Valgkomite 1

Valgkomite 2
Valgkomite 3

Torblørn Dybdahl

lngen flere meldte seg for deltakelse i valgkomiteen. Styret fikk mandat til å supplere medlemmer
til valgkomiteen.

På vegne av Ursvik vel
Referent Magnus Linn6 Fjogstad

Protokollen er undertegnet av:

Tom Lerdal

11.09.2018


