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For utdypende saksliste, regnskap 2006 og budsjett 2007 se 
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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 29, fullmakter 6, samlet 35 som utgjør en beslutningsdyktig generalforsamling.  
 
2. Valg av ordstyrer og referent + 2 medlemmer til å underskrive protokoll 
Ordstyrer:    Bjørn Sandvik 
Referent :    Gro Lunderby 
Underskrift protokoll:   Anniken Selvik  
       Frode Dirnes 
3. Årsberetning og regnskap  
Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og godkjent. 
Huseierforeningen har kr 151.568,33 i eiendeler ved årets utgang.  Kasserer kunne informere at den 
likvide strømmen passer dårlig med forfall på regninger, spesielt 1 kvartal, før årskontingenten fra 
huseierne er innbetalt.  Ved innbetaling av årets kontingent vil vi få et overskudd på 29.000,00 som vil 
være med å hjelpe på denne situasjonen. 
Kommentarer:   Snøbrøyting/kontrakt har økt med ca kr 5.000,00. 

Kabel tv har steget litt 
Refusjon på lysmaster ble mottatt i januar, men er lagt inn i 2006 regnskapet. På 
grunn av økning i søknader på refusjon vil prosentsatsen nå ligge på 38% 

 
4. Godkjenning av budsjett for 2007 og fastsetting av årskontingent. 
Budsjett ble gjennomgått og godkjent og ny medlemsavgift for året 2007 ble satt til  
kr 3.000,00. Vi vil da få et overskudd på kr 29.000,00 neste år. Overskuddet vil medføre at vi vil ha en 
”buffer” for betaling av regninger. 
 
5. Valg av styremedlemmer, revisor og dugnadssjefer.  
Avtroppende styremedlemmer:  
Leder Bjørn Sandvik, Kasserer Stig Kvisle, Sekretær Gro Lunderby, Styremedlem Lars Erik Holth. 
Nyvalgte styremedlemmer – enstemmig valgt:  
Frode Dirnes, Skytten 55 
Yngvild J Dølmo, Skytten 11 
Eva Merete Fossum, Stian Kristensens v 28 
Eva farstad, Stian Kristensens v 80 
Sittende styremedlemmer:  
Geir Fjellhøy, Skytten 57 
Helge Tvenge, Skytten 7  
Styret vil 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.  
Nyvalgt revisor – enstemmig valgt:  
Elisabeth Aarnes Holth, Stian Kristensens v 60 
 
Gjenvalg av dugnadssjefer – enstemmig valgt:  
1. Helge Tvenge, Skytten 7  



2. Sten Ingar Svendsen, Skytten 93  
3. Roy Arne Berggren, Stian Kristensens v 90  
4. Trond Lund, Stian Kristensens v 36  
 
Årets dugnad blir 2.mai 2007 kl 18:00. 
Det ble ytret ønske om at dugnaden skulle fremskyndes noe.  I og med at containere og feiebil 
allerede er bestilt kan dette bli vanskelig.  Styret vil allikevel undersøke om vi kan få dette til og vil gi 
tilbakemelding til huseierne hvis dugnaden blir flyttet til en annen dato. 
Dugnadssjefene må påse at containerne kun brukes til sand og kvist fra dugnaden.  
Feiing er bestilt til dagen 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.  
Dugnaden gjelder kun fellesarealene.  
Beboere som har annet privat avfall må fjerne dette for egen regning.  

 
6. Informasjon fra styret 
1.Endringer Canal digital - det vil komme digitale signaler etter hvert og alle må ha en digital 
converter.     
2.Oppmerking av parkeringsplasser vil bli foretatt under/etter årets dugnad. 
Det har nå blitt satt opp et Parkering forbudt skilt i Skytten, men det er lov å parkere på den andre 
siden av veien. 
3.Ved maling av vinduer og inngangsdører skal styret meddeles og rekken være enige om fargevalg. 
4. Avskiltede biler. Styret har blitt kontaktet noen ganger vedrørende avskiltede biler som står parkert 
på vårt område. Huseierne oppfordres til å påse at dette ikke forekommer. 
5.Stian Kristensens v har midlertidig parkeringstillatelse fra kommunen. 
6.Kontroll av piper. Feieren skal under feiing inspisere pipene og gi tilbakemelding om noe ikke er i 
orden. Ønsker noen av huseierne å foreta en kontroll av pipene er det firmaer som har spesialisert seg 
på dette. Disse kan kontaktes for huseiers regning. 
 
7. Andre saker 
Garasjeutvalg: det ble lagt frem forslag om å opprette et garasjeutvalg som skulle se nærmere på 
tiltak når det gjelder vedlikehold, utvidelse og lignende.  Det var ingen som meldte seg, men styret 
oppfordrer frivillige til å ta kontakt. 
 
8. Informasjon fra vår representant i Gommerud vel 
Vår representant i Gommerud vel, H. Skarphagen informerte.  Gommerud vel er ikke oppe og går 
ennå pga manglende representanter.  Styret oppfordrer at interesserte tar kontakt med Skarphagen. 
Pr i dag har vi ikke noe talerør til kommunen – et vel vil ha påvirkningsmuligheter.  
 
22.mars 2007 
Styret i skytten Huseierforening 
 
 
 
Protokoll 
 
 
Frode Dirnes, Skytten 55                                             Anniken Selvik, Skytten 51 


