Innkalling til årsmøte for 2017 i Holmsåsen hytteeierforening
Onsdag 11. april 2018 kl. 18.00
Sted: Haugestad i Lierbyen. Haugestadbakken 1, 3400 Lier

Dagsorden
1. Åpning av møtet og valg av møteleder og referent
2. Regnskap for 2017
•
•

Styrets beretning for 2017
Årsregnskap/revisors beretning

Forslag til vedtak
Årsmøtet vedtar fremlagt resultat og årsberetning for 2017
3. Budsjett 2018 og fastsettelse av kontingent
Forslag til vedtak
Årsmøtet tar budsjettet til orientering og vedtar å øke kontingenten med 5% til kroner
420,4. Forslag vedtektsendring
Forslag om endring i §5 fremmes etter innspill fra medlemmene. Endringen betyr at
foreningen skal avholde årsmøtet innen utgangen av juli måned, og kan ha mulighet for å
avholde møtet på Holmsbu.
Det er også et forslag om at styret i foreningen kan reduseres fra fem medlemmer nå, til
kunne være 4-5 medlemmer gjeldende fra valget i 2019.
Reviderte vedtekter følger vedlagt og inneholder også noen språklige rettelser markert
med endringsmarkering.
Forslag til vedtak
Årsmøtet vedtar de foreslåtte endringene
5. Valg
Valgkomiteen ved Rolf Haugen og Jon Haugen vil legge frem årsmøtets valg av
•
•
•

Styre i foreningen
Valgkomité
Revisor

Valgkomitèens forslag til kandidater for 2018 er:
Styret
Leder

Mari Thjømøe, Øvre Holmsåsen 29
På valg – tar gjenvalg 2018-2019

Kasserer

Øystein Bu, Øvre Holmsåsen 29 B
Er ikke på valg

Sekretær

Toril Tallaksrud, Holmsåsen 32
På valg – tar ikke gjenvalg
Valgkomitèns forslag: Wenche Glimsholt, Bugtegaten 32

Styremedlem

Jan Orsteen, Øvre Holmsåsen 32
På valg – tar ikke gjenvalg
Valgkomitèens forslag: Carina Nyvold, Øvre Holmsåsen 30

Styremedlem Heidi Marheim, Holmsåsen 36
Er ikke på valg
Revisorer
Helge Solberg, Holmsåsen 46,
- På valg - tar gjenvalg 2018
Knut Harald Johansen, Holmsåsen 78
- På valg - tar gjenvalg 2018
Valgkomitèe:
Jon Haugen, Øvre Holmsåsen 42
- På valg – tar ikke gjenvalg
Rolf Haugen, Holmsåsen 43
- På valg – tar ikke gjenvalg
Styret innstiller selv kandidater til valgkomitèe, disse blir presentert i møtet.
6. Orienteringssaker
Tilbud om kjøp av kajakkplass
Basert på innmeldt interesse vil det vil bli etablert et kajakkstativ for seks kajakker på
Gunnarskjær sommeren 2018. Pris for en plass vil være kroner 2.500,- Styret har rett til å
kreve plassen tilbake, mot en rimelig kompensasjon, dersom manglende bruk eller andre
forhold tilsier dette.

7. Øvrige saker

Ytterligere saker til årsmøtet kan meldes inn til styreleder innen 29. mars

Vel møtt!

Med hilsen
Styret i Holmsåsen Hytteeierforening
Mari Thjømøe, Øystein Bu, Toril Tallaksrud, Heidi Marheim og Jan Orsteen

Vedlegg:
Årsberetning 2017
Regnskap 2017
Budsjett 2018
Vedtekter med foreslåtte endringer

