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Apning og godk¡enn¡ng av innkalling
Leder Tommy Hansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og dagsorden.

lnnkalling og dagsorden godkient.

Leder ba så forsamlingen reise seg for å minnes de av kolonistene som var gått bort i perioden med
l- minutts stillhet.

Konstituering
a) Som møteleder ble foreslått Tommy Hansen og Kjersti Hornslien: lngen motforslag.
b) Som referent ble foreslått Sonja Meek: lngen motforslag.
c) Som tellekorps ble Ragnhild Holm hytte nr. L26 og Elise Storsveen hytte nr. 256 foreslått.
lngen motforslag
d) Til å undeftegne protokollen ble Margrete Raaum hytte nr. 204 og Eva Stormyren hytte nr. !23
foreslått: lngen motforslag,

Styrets beretning 2OLL I 2OL2
Styrets leder gikk gjennom styrets beretning punkt for punkt, åpnet for spørsmål under veis og
generell debatt før vedtakelse.

Under den punktvise gjennomgangen av beretningen ble det spesielt redegjort for arbeidene med
infrastruktur og forhold knyttet till ferdigstillelsen av fase 1. Spesielle forhold som førte til
forsinkelser, så som upåviste rør og kabler iveibanen, nye pålegg fra kommunen mht. tilkn¡ning og
ny vannmåler, og at man må vente på elementer til fordrøyningskum fra leverandør ble spesielt
nevnt.

Mot slutten av anleggsperioden blir det en befaring for å se på diverse skader som er oppstått på
enkelte parseller for å kunne ta stilling til ansvar for utbedring.

Styrets leder takket spesielt parsell-leiere for tålmodighet og godt naboskap mht. tilkomst over parsell
i anleggsperioden vi snart har lagt bak oss.

Arsberetningen ble enstemmig godkjent.

Regnskap 20LL og revisors beretning
Styrets leder gikk gjennom regnskapet og leder og kasserer gav utfyllende kommentarer til noen av
punktene.

Årsregnskapet med revisors beretninq ble enstemmig oodkjent.



Budsjett 2011
Det fremlagte budsjettet ble gjennomgått. I budsjettet er det ikke tatt hensyn til den foreslåtte
kontingentøkningen og heller ikke økningen av jordleie og vannavgift på hhv, kr. 14,- og kr. 34,-,
Økningen av jordleien og vannavgiften er automatiske da dette skal justeres i hht. reell kostnad,
Den største enkeltposten i budsjettet er avsetningen til oppgradering av Huset.

Budsiettet for 201-3 godkjent.

lnnkomne forslag
Til årsmøtet fremmet styret følgende forslag:

Forslag nr. 2 fra styret;
"Kvist-/komposthauger direkte på bakken er ikke tillatt.
Begrunnelse:
Som ef ledd i bekjempelsen av brunsneglen er det viktig at det ikke /egges til rette for den
Hauger med hageavfall rett på bakken fungerer som rene klekkerier.

Tillegg til ordensreglene for Solvang avd.2"

Forslaget enstemmig vedtatt.

Forslag nr, 3 fra parsell 251-
"Foreslår at det gjeninnføres betaling for bruk av vaskemaskin og dusjved at eksisterende
myntautomater tas i bruk, alternativt at detinvesferes i nytt betalingssysfem med poletter
som kan kjøpes av styret.
Både dusianlegg og vaskemaskiner påføres s/lfas7'e og behov for oppussing/reparasjon eller
innkjøp av nytt blir nødvendig.
Ved å innføre egenbetaling kan man øremerke inntektene til dette formålet og man likestitter
parsellleiere som benytter fellestilbudet med de som for egen del har valgt å legge inn
dusj/toalett og/eller har egen vaskemaskin."

Styrets innstilling - Tiltres ikke.

Det ble fremmet følgende endringsforslag:
"Foreslår at det kun innføres betaling for vaskemaskinbruk, ikke dusjsom iforslag 3 med
samme begrunnelse sorn i det opprinnelige forslaget."

Forslaqet falt med 52 mot 1-8 stemmer.

Forslag nr.4Íra parsell 22L
"Det innføres trampolineforbud på Solvang avd 2
Begrunnelse
- trampoliner er en av de vanligste årsakene til nabokrangler i Norge. (Bonytt 20L0)
- trampoliner er konstruksjoner som lett blir permanente
- trampoliner er konstruksjoner som ved sin beskaffenhet skaper veldig mye støy
- trampoliner ruver mer enn både drivhus og hekker, og som vi har regler for
- trampoliner passer ikke i et ellers grØnt miljø og et flott parkanlegg fordi de konstrueft i stål

og plast med tilhørende <grelle> farger.
Formålet med kolonihager er å bedre livskvalitetfor alle- trampoliner bidrar ikke til detle."

Forslaget falt med 44 mot 24 stemmer.



Fastsettelse av kontingenter og honorarer

Styret foreslår en økning i kontingenten på kr 50,- pr mnd

Forslaqet enstem mig vedtatt.

SÇret foreslår ingen endringer av honorarer.

Valg
En av de foreslåtte kandidatene fra valgkomiteen hadde trukket sitt kandidatur etter at
årsmøtepapirene ble sendt ut, ny innstilling fra valgkomiteen ble delt ut ved registreringtør årsmøtet.

Det ble deretter gitt en kort orientering om valgregler og forholdene mht. eventuell skriftlig
avstemming.

Valgkomiteen redegjorde koft for sin innstilling,

Foreslått leder presenterte seg for forsamlingen

Det ble deretter tatt til orde for at å foreslå en leder med så vidt korl ansiennitet i hagen var å ¡e
vedkommende urett.

Skriftlig avstemming ble krevd.
Styrets leder og møteleder oppfordret forslagsstiller om å trekke forslaget og redegjorde samtidig for
utfordringene et lederverv kan innebære basert på egen erfaring.
Forslaget om skriftlig avstemming ble trukket,

Det fremkom ingen forslag på motkandidater og følqende ble valgt:
Leder: Kristine Vik
Kasserer: Hans Stormyren
Styremedlem: Trond Taxt
Styremedlem: Liv teetma
Varamedlem: Marianne Voss Torstad

Revisor Kari Fossum

Styrets forslag til valgkomite:
Leder: Kristin Løftingsmo
Medlem: Anette Hoff

Etter dette blir sammensetningen på styre mv. som tølger:
Leder: Kristine Vik for perioden 20L2 - 2OL4
Nestleder: Kjerstil Hornslien for perioden 2011, - 20L3
Kasserer: Hans Stormyren for perioden 2OL2 - 2Ot4
Sekretær: Sonja Meek for perioden 20LL - 2013
Styremedlem: Liv Teetma for perioden2OL2 - 2OI4
Styremedlem: Bjørn Martinsen for perioden20IL - 20L3
Styremedlem: Trond Taxt for perioden20L2 - 20L4
Styremedlem: Jonny Aasen for perioden20tL - 20L3
Varamedlem: Jan Erik Aasen for perioden 20L1, - 20L3
Varamedlem: Marianne Voss Torstad for perioden2OL2 - 20L4

Revisorer:



Kari Fossum
Eirik Berge

for perioden 2OL2 - 20L4
for perioden2OLl. - 2OI3

Valgkomite 201-3
Leder:
Medlem:
Medlem:

Kristin Løftingsmo
Anne Bergh
Anette Hoff

Representanter til årsmøte i Oslo krets av Norsk kolonihagefo
Styret ba om årsmøtets fullmakt til å utpeke representanter til årsm
kolonihageforbund.

Ful lmakten enstemmig godkjent.

rbund.
øte i Oslo krets av Norsk

Styrets nestleder Kjersti Hornslien takket så Tommy Hansen for vel utført jobb i styret og som leder.
Spesielt fremhevet hun hans innsats i arbeidene med infrastrukturen og uttrykte tilfredshet med at
han skalvære styrets representant i kontakten med Hjellnes Consult og GDA inntil fase 1 er
ferdigstilt.
Tommy Hansen fikk overrakt en liten oppmerksomhet.
Kristin Løftingsmo ble også takket av som styrerepresentant, samtidig ble det uttrykt glede over at vi
kan nyttegjøre oss hennes kompetanse i det nye veruet.

Møtet hevet kl 1-4.55

Oslo den 30. september 2OL2

Marg Eva Stormyren


