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                                                   Referat fra 
                                            Generalforsamling 
                                                           i  
                                       Skytten Huseierforening 
                           Onsdag den 16. mars 2006 klokken 19:30. 
 
 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter 
2. Valg av ordstyrer og referent 
3. Valg av representant og vara til Gommerud Vel 
4. Årsberetning og regnskap 
5. Godkjenning av budsjett for 2006 og fastsetting av medlemsavgift  
6. Valg av styremedlemmer, revisor og dugnadssjefer 
7. Saker, forslag fra Styret 
8. Informasjon fra Styret 
 
 
For utdypende saksliste, regnskap 2005 og budsjett 2006 se 
http://www.skytten-huseierforening.net
Til de som ikke har tilgang til internett, ta gjerne kontakt med styret for manglende 
informasjon. 
                              ---------------------------o------------------------- 
 
 
1. Godkjenning av innkalling og fullmakter 
Antall fremmøtte  24, fullmakter 11, samlet 35 som utgjør en beslutningsdyktig 
generalforsamling. 

 
2. Valg av ordstyrer og referent 

      Som ordstyrer Bjørn Sandvik og referent Hélen Skarphagen   
       
      3.  Valg av representant og vare til Gommerud Vel  

 Hélen Skarphagen er valgt som representant, ingen som vara. 
 

4. Årsberetning og regnskap  
      Medlemsavgiften vedtatt pålydende kr. 2.700,- . Vi må sette forfall på denne 

snarest mulig på grunn av regninger som forfaller til betaling. Eventuell 
medlemsavgift til Gommerud Vel pålydende kr. 75,- pr. husstand betales av 
medlemsavgiften forutsatt at Velforeningen blir gjenopptatt. Ny vurdering taes på 
neste generalforsamling. 

       
5. Godkjenning av budsjett for 2006.  
Kontantbeholdning på ca 238,- har ikke vært å oppdrive. Vedtatt avskrevet.  
Budsjett 2006 godkjent. 
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6. Valg av styremedlemmer, revisor og dugnadssjefer. 
     Avtroppende styremedlemmer: 
     Hélen Skarphagen, Manuel Valdés 
      
     Påtroppende styremedlemmer: 
     Geir Fjellhøy, Skytten 57 
     Helge Tvenge, Skytten 7 
 
     Sittende styremedlemmer: 
     Bjørn Sandvik, Skytten 107 
     Stig Kvisle, Skytten 95 
     Lars Erik Holth, Stian Kr. vei 60 
     Gro Lunderby, Skytten 71 
 

Styret vil gjerne få gjøre oppmerksom på at det i vedtektene er bestemt at 
alle må ta sin del i styreverv i huseierforeningen vår. Meld dere gjerne til 
styret i god tid før neste års generalforsamling i mars. Da trengs det 4 nye 
styremedlemmer. Vel møtt! 

      
Revisor: Morten Opsal som tidligere. 

 
     Påtroppende dugnadssjefer:      
    1. Helge Tvenge               Skytten 7 
    2. Sten Ingar Svendsen    Skytten 93 
    3. Roy Arne Berggren       Stian Kr.vei 90      
    4. Trond Lund     Stian Kr.vei 36 
 

Dugnadssjefene koordinerer dugnaden onsdag den 26. april 2006 kl 18:00, og må 
påse at containerne kun brukes til det de er ment for, sand og hageavfall fra 
dugnaden. 
 
Beboere som har annet avfall må fjerne dette for egen regning. 
 
Dugnaden gjelder kun fellesarealene. 
 
Vi vil i år bestille feiing etter dugnaden. Husk at sand/grushauger ikke må       
være for høye eller ligge for langt inntil kantene. De må være lette for 
maskinen å få med seg. 

      
 

7. Saker, forslag fra Styret 
Sikring av lekestativet utenfor Skytten 93, ansvarlig er Jan Robert Jansson,    
Skytten 79. 
Styret sjekker regelverk knyttet til lekeapparater. 
Lekeplass ved Stian Kristensens vei 60, nytt sete på gyngeleke, ny beis og sand    
i sandkasse. 
Bytte av sand til sandkassen i Skytten Øst. 
Beboere som trenger sand står fritt til å tømme disse. 
Opprydding av tilfluktsrommet i Skytten Øst. 
Bytte av lampe over tilfluktsrommet i Skytten Øst. 
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Feste stiger på garasjene med kjetting og lås. 
Montert de resterende fotocellene på de garasjene som ikke fikk montert i fjor. 
 
8.   Saker, forslag fra Styret: 
Vi har fått et arkivskap med låsbare skuffer til Styrets arkivmateriale. Dette står i 
tilfluktsrommet i Skytten Øst. 
Oppmerking av gjesteparkeringsplassene i Skytten Vest, Skytten Øst og Stian   
Kristensens vei etter at dugnad/feiing er foretatt. 
Styret har bedt om et forslag til bom i Blåbærstien. Dette p.g.a. stor 
gjennomfartskjøring i høye hastigheter. Styret vil også se på hva evt. humper vil 
koste. 
Merking av bom høyere opp i Blåbærstien er dårlig merket, styret vil kontakte 
kommunen for å få bedret denne. 
 
 
VEL MØTT PÅ DUGNADEN ONSDAG DEN 26. APRIL kl. 18:00! 

   
 
      Diverse: 
  
      Følgende kommentarer:  
 
      Det er altfor mye kjøring i området vårt, og mange kjører altfor fort.  
 

Styret benytter denne anledning til å minne om at kjøring til eiendommene 
er forbudt! 
Det bør ikke kjøres i annet enn 1. gir hvis du skal klare å stoppe for et lite 
barn som kommer ut mellom bodene. 

 Biler som tilhører garasjene i Skytten vest henstilles til å bruke innkjøring i 
Skytten vest, biler som tilhører garasjene i Skytten øst henstilles til å bruke 
innkjøring i Skytten øst. (Innkjøringen i Skytten vest vil bli forandret så det 
går an å kjøre ut og inn.) 

       
Vi minner om parkeringsforbudet. Biler skal ikke stå parkert andre steder enn i   
garasjene og på gjesteparkeringsplassene. Vis hensyn når dere parkerer slik at 
naboen får plass. Parker så det blir plass til flest mulig, ikke la det være en halv 
bilbredde mellom bilene. 

      Informer evt. arbeidsfolk/venner/familie som kjører til døren om at farten skal 
ikke være høyere enn gangfart. 

 
      Husk å bruke tidsur på motorvarmeren, hjelp oss å spare på strømutgiftene. 
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