
REFERAT 2006 ÅRSMØTET Teie Vel
Dato: 30.01.07
Sted: Teie Kirke

AGENDA:

1. Åpning av årsmøtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Valg av styre
6. Innkommende saker
7. Eventuelt

1. Åpning av årsmøtet ved leder Henrik Lien
Gledelig stort fremmøte, 23 i alt.

2. Dagsordnen og innkalling godkjent.
Det fremkom kritikk for at innkalling var gjort for sent og ikke 
bekjentgjort godt nok. Dette ble beklaget, og kritikken var helt 
berettighet.

3. Årsberettning 
Gjennomgang av årsrapport.
Tilbakemelding på at årsrapporten var god og innholdsrik, men, med 
så mange saker ble det gitt klare signaler på at vellet må være gode 
på å prioritere sakene og ta tydelige standpunkt, populære eller ei.
Forsamlingen oppfordet styret til å være proaktiv/være i forkant, i 
saker mot kommunen vedr høringsrunder og i viktige saker.
Årsberetning godkjent.



4. Regnskap gjennomgått og godkjent.
Per 1.1.2007 hadde Teie Vel en beholdning på Kr.44.120.
Vi hadde ikke inntekter i 2006. Dette skyldtes at det ikke ble delt ut 
giroer for støtte. Forsamlingen oppfordret til dette, og det vil bli gjort i 
2007.
Regnskap godkjent. 

5. Valg av styret.
Jan Wessel Bratterud og Roar Langlete gikk ut av styret.
Valgt ble Anne Karin Nielsen og Lars Arne Dahl

Styret ser slik ut for året 2007:
:Henrik Lien

 :Reidar Gotteberg
:Anne Karin Nielsen
:Espen Ramstad
:Henriette Bowhim
:Birger Schjøtt
:Lars Arne Dahl

            
      Ved første styremøte i februar 07 vil styret konstituere seg og 
      leder/nesteleder/sekretær/kasserer klargjort.
         Valg-komitee var ikke nedsatt. Forslag på at de som utgår av styret   
       utgjør valgkomitee. Vedtatt

     

6. Innkommende saker
    Ingen

7. Eventeuelt

        * "Hjørentomten" nederst i Rosanesparken. Har som sak vært oppe i   
            formannskapet og vedtatt solgt til boligformål. 

    Her må Teie Vel snarest engasjere  seg ! Dette oppfattes av alle som 
    en del av parken, og dette er en omfordeling av areal som er imot 
    det Teie Vel ønsker å stå for. Sak nummer en for det nye styret !



* Helikopterflygning. Kom innspill på at helikopterflygning, spesielt om 
   sommeren, medfører støyforurensning. Sannsynligvis lite styret kan  
   gjøre, men, tar saken med videre for å se om noe kan gjøres, bla.  
    kontakte lokale fly-klubber. 

* Hvorledes bruke av de midler vellet har ?
   Forslag kom vedr; pynte i parken til 17 mai, benker på badeplass, 
   sette opp søplekasser/stativ for å hive hundeposer samt beplantning.

* Bør engasjere det lokale næringsliv vedr søppel. Stor enighet om 
   at det til tider flyter over av søppel/avfall på Teie, og at dette må   
   gripes fatt i av det nye styret.
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