HAFJELLTOPPEN VELFORENING

pRoroKoLL FRA oRDIN,ÐRT Ånsuørn
Det ble lørdag 05.09.15 kl. 15.00 avholdt ordinært årsmøte
Gaiastova på Hafiell. Følgende ble behandlet:

I

05.09.15

i Ha{elltoppen Velforening.

Møtested var

Konstituering av møtet.
Styreleder Tom Arne Ingier ønsket velkommen.

Det ble foretatt registrering, og 54 av 440 medlemskap var representert ved fremmøte eller
fullmakt, herav 5 fullmakter.
Tilstede var også fonetningsfører Knut A. Ramstad.
1.1

Til møteleder ble valgt Tom Arne lngier.

1.2

Det var ingen bemerkninger til innkallingen som ble godkjent.

1.3

Dagsorden ble godkjent. Det ble fremmet ønske om eventuelt-punkt på dagsorden. ,A¡smøtet fant
å godkjenne dette under forutsetning av at det kun tas opp saker til orientering og diskusjon, og at
det ikke fattes bindende vedtak.

1.4

Til å undertegne protokollen ble i tillegg til møteleder valgt Sidsel Berg og Sverre K.

2.

Styrets årsberetning0l.07.l4

-

Seeberg.

30.06.15.

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning punktvis. Følgende forhold ble tatt opp særskilt:

Pkt. 5.1- Feil veinavn i 2. avsnitt, korrekt vei er Hundersetervegen. Skiundergang er nå etablert
ved Røde Kors-hytta. Undergangen står full av vann og kan ikke kjøres med stor maskin. Styret
ønsker å klage på utførelsen, men anser det som konekt at Øyer Turskiløyper følger opp saken.
Velforeningen kan eventuelt også følge opp saken med anmerkninger som sendes kommunen.
Pkt. 5.2- Ny fartshump i Lunnstadmyrvegen rett nedenfor Gaiastova er nå etablert.
Pkt. 5-4 - Nermo AS har skilt ut maskin- og anleggsvirksomheten i eget selskap Nermo Maskin
AS. Per Nermo er tilsatt som daglig leder og vil være vår kontaþerson videre. Per Nermo var til
stede

i møtet og presenterte seg og besvarte spørsmåI.

Pkt. 5.5 - Natten til 8. juli 2014 var det ekstremvær på Haf ell med store mengder nedbør på kort
tid. Dette forårsaket en del skader på veiene. Skadene er meldt Statens Naturskadefond v/
Lensmannen i Øyer. Det er nylig avholdt skjønn over skadene, og kostnader til oppretting av
skadene sendes Statens Naturskadefond med positiv innstilling.

En medvirkende årsak til skadene ved ekstremværet var at en del grøfter er for grunne. Styret er i
gang med tiltak for utvidelse av grøfter, kontroll av stikkrenner og kantslått.

Pkt. 5.6 - Det ble stilt spørsmål om nytten av etterslmsordning. Styret har flere ganger evaluert
ordningen og fått tilsendt befaringsrapporter. Den generelle stemning i salen var positiv til dagens
ordning.

Pkt. 5.7 -Videre felling av trær vil nå bli utført med lettere utstyr. Medlemmer som ønsker felling
av trær på füområder bes ta kontakt med Erik Høstmælingen, tlf. 930 66 032.
Styret har i samarbeid med Nermo organisert opplegg hvor hytteeierne legger kvist og kvast fra
egen tomt på parkeringsplassen ved veien i en definert periode. Bortkjøring vil skje kommende

uke på velforeningens regning. Det var god stemning for at denne ordningen også videreføres
kommende år.

Pkt. 5.9 - Det har kommet melding om for dårlig tømmekapasitet i vinterferie og påske, slik at
søppel blir hensatt utenfor containerne. Styret følger saken nøye og varsler GLØR om nødvendig
med krav om økt tømmefrekvens.

Styrets årsberetning
merknader.

3.

for perioden 01.07.14 - 30.06.15 ble deretter vedtatt uten ytterligere

Regnskap 0l.07,14 - 30.06.15.

Fonetningsfører gjennomgikk regnskapet som deretter ble vedtatt som fremlagt med et
underskudd på kr. 40.866,- som inndekkes fra Velforeningens egenkapital..
Regnskapet er revidert. Revisjonsberetning foreligger og

vil bli utsendt sammen med protokollen.

til behandling.

4.

Saker

4.1

Forslag fra styret om vedtektsendring.
Sfyrets forslag om endring av vedtekfenes pkt. 3 for å lette arbeidet med utsendelser samt spare
kostnader til porto og kopiering ble enstemmig vedtatt uten merknader. Gjeldende vedtekter vil
følge vedlagt protokollen.

4.2

Fastsettelse av styrehonorar.
Styrets forslag til styrehonorar for perioden 01.07 .14 - 30.06.15 på kr. 20.000,- til styreleder og
Iff. 5.000,- til styremedlemmer ble enstemmig vedtatt uten merknader.

,)

5.

Budsjett 01.07.15 - 30.06.16.
Forslag til budsjett med forslag
enstemmig vedtatt.

til innkalling

på la. 3.500,- pr. medlemskap ble

gf

ennomgått og

Forreûringsfører opplyste at budsjettet skulle vært sammenstilt med regnskap for 01.07.14
30.06.15. I det utsendte budsjett var det sammenstilt med regnskapet for foregående år. Konekt

-

budsjettskjema vil følge vedlagt protokollen.

6.

Valg.
Pål Berg redegforde for valgkomiteens innstilling som var vedlagt innkallingen. Valgkomitéens
innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret har dermed følgende sammensetning:

2

6.1

Styreleden
Tom AmE Ingier

6:L

Vwdvegen42

på valg

i2016

Styretr nedlemmer.
Fra hyttooíenre:

Tom Jcbsen
Kai Thøgersen
Ka¡i Trondsgn
Jon Kummen

Lunnstadnryrvcgen 14
Lunnctadmyrvogon 419
Lunnstadmyrvogon 2û6 og 407

Yaúvegw3

pâ velg i2gt6
pô valg i20t6
på vtlg i20t1
på velg i20t7

Fra leilighotgeíerne:

Anders Elind

Iørnlvar Clauaen

Lunnstadnrywegen 306
Lunn*tadmyrvegcn 338

pâ valg l2ût6
på valg 12017

Fro Caíastova:

Lars $taff
6.3

Velgkotrita
Valgko,mitóen hadde foreclåtrgienvalgîorinnwærørde periode og boatfoforfsatt av:

Edk Bartlles
PålBorg
Dag Eriksen
Ârgmøtet ble avslutt€t med ru¡

til styret for godt*tførÌarbeid, Møet ble derêtter hsvel
Hafell05.09.l5

Berg

K.
Tom Arns
(MøteledEr)
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Registrert Revisor

Bente Wilhelmsen
Øvre Slottsgate õ, 0'157 Odo
Telefon 22 47 76 70 Telefax 22 42 Og 52
e-mail: bw@rbw,no

Tilårsmøtet

i

Hafjelltoppen Velforening

REV¡SORS BERETNING FOR 2014/201õ

Uttalelse om årsregnskapet
Jeg har revidert årsregnskapet for Hafjelltoppen Velforening som viser et underskudd på kr 40 866.
Arsregnskapet består av balanse per 30. juni 2015, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger,
Styret os daoliq leders ansv3r for årsreqnskapet
$tyret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsekikk i Norge, og for slik intern kontroll som
styret og daglíg leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil,
ßgyiçors opogaver oq plikter
Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revisjon. Jeg
har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revlsJonsskikk i Norge, herundei
lnternational Standards_ on Auditing. Revisjonsstandardene krever at jeg etterlever etieke krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikkå
in neholder vesentlig feilinformasjon.

En revísjon innebærer utførelse av handllnger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herundei
vurderingen av risikoene for at års¡egnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap Bom gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurCering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimãtene uiarbeidel
av ledelsen er rimelige, samt en vurderingæv den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min
konklusjon.
Konklusjon

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrífter og gir et rettvicende bilde av
den finansielle stillingen.til Hafjelltoppen Velforening per 30. juni2015 og avi'esultater, og endringer i
egenkapitalen, for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i såmsvar med regnãkapsloüens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

Medlem av Den norske Revisorforenlng
Org.nr. NO 962661475 MVA
www.rbw.no

Registrert Revisor

Bente Wilhelmsen

UttalelEo om øvrige forhold
KonKlusion oln årsberetnin gen

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, er konsistente med årsregnskapet og er I samsvar med iov og
forskrifter.
Konkl usion om reg istrerin q og

-d

oku me,nlgsion

Basert på mi¡ revisjon av årsregnskapet som þeskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger Jeg har funnet

nødvendig

i

henhold

til

internasjonal standard

for

attestasjonsoppdrag

(lSnf)

9000

"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisJon av historisk finansiell lnformasjon',
mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrerin$ og
dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsakikk i
Norge.

Oslo,27.08.2015

Bente Wilhelmsen
Registrert revisor

Medlem av Den norske Revisorforoning
Org nr.9626€1475 MVA

VEDTEKTER
FOR

T{AF;IELLTOPPEN VELFORENING

(Vedtatt på konstituerende årsmøte 03.09.1,994, senere endret
årsmøter 02.09.L995, 07.09.L996, 04.09.1999, 06.09.2003,
03.09.2005, 02.09.06, 05.09.09 og 05.09.15)

på

Pkt. 1 Formå1
Hafjelltoppen Velforening (Velforeningen) er stift.et av hytteog seksjonseiere i Hafjellt.oppen Hyttegrend.
Velforeningens formål er å eie oq forvalte samt å sikre ej-ernes
fel-les i-nteresser i områdets fellesarealer, fellesanlegg og
omkringliggende områder i overensstemmelse med disse vedtekter.
Pkt. 2 - Eierforhold
Vel-foreningen har pr. dato 440 medlemskap, hvorav 289
medlemskap utgj øres av hytteeierne, 1-0 av eieren AV
servicesenteret og 141 medlemskap av leilighetsseksjonene.
Innehaverne av de enkelte eiendommer har, via sitt eierskap,
rett og plikt til å være med i Velforeningen.
Utbyggreren har tilbakeholdt reserveområder som må forventes å
bfi utbygget. Kjøpere av disse eiendommer skal ha tilsvarende
rett ogr plikt til å være medlem i Vel-foreningen. Velforeningen
er forpliktet til å utvide Velforeningen med nye medlemmer mot
og friareal-er innlemmes i
at. reserveområdenes fellesVelforeningiens eiendom. De nye medlemmenes vil-kår skal- være i
overensstemmelse med de g-amle medlemmers vilkår.
Pkt. 3 - å,rsmøte
Velforeningens ØversLe orgian er årsmøtet.
Ordinært årsmøte skal avholdes innen utganqen av september. Det
ordinære årsmøtet skal behandle styrets årsrapport, årsregnskap
budsjett, foreta valg av styre samt forøvrig behandle saker som
innkallingen
nevnt i
tit
mØtet. Ârsmøtet velger
f orretnj-nqsf ører og revisor.
Med innkall-ingen skal føIqe
årsregnskap for foregående regnskapsår oq driftsbudsjett for
inneværende regnskapsår

.

Saker som Ønskes behandlet på årsmøtet må være Velforeningen i
hende innen 1. juli.

Ekstraordinært årsmøt.e skal innkalles av styret. Styret skal
innkal-le til mØte dersom minst L/L0 av medlemmene skriftlig
krever det og samtidig oppgir de saker som Ønskes behandlet.

Innkalling til ordinært årsmøte skal meddel-es med minst 20
dagers frist. Innkalling ti1 ekstraordinært årsmøte skal skje
på sarnme måte.
fnnkalling til
årsmøte meddeles ved at innkalling og
sakspapirer legges ut på foreningens hjemmeside samtidig som
det sendes til alle medlemmer på e-post i henhold til frist.en,
ref. forrige avsnit.t.. Innkallingen med vedlegg sendes til
reg:istrerte e-postadresser.
Medlemmer som ikke til enhver tid sØrger for at regist.rert epostadresse er korrekt, vil således ikke motta slik mail og må
q)øre seg kjent med innholdet på foreníngens hjemmeside.
Styret. må på forhånd forelegge årsmøtet alle saker av
betydning, herunder spørsmål om utførelse av arbeider som
päfører fellesskapet vesentlige utgifter.
Pkt. 4 Stemmerett
Á.rsmøtet ledes av styret.
HverL medlemskap gir en stemme. Beslutninger fat.tes med símpelt
flertall av de representert.e stemmer. Medlemmene kan mØte og
avgi stemmer ved fullmektig som må fremlegges skriftlig og
datert fullmakt.
Pkt. 5 Styret
Styret består av formann og 7 styremedlemmer som velges på
årsmøtet for 2 är av gfangen.
Formannen velqes særskilt for ett år av gangen. Styret består
av 4 representanter fra hytteeierne, 2 representanter fra
leiligheLseierne og 1- representanL fra servj-cesenteret.
Servicesenteret utpeker selv sin representant til styret.
Formannen og styremedlemmene velqes blant de kandidater som er
juli.
for valgkomitèen innen 1-.
foreslått
skriftlig
Forslaqsrett har alle medlemmer av Vel-foreningen. Alle
kandidater må være

med.l-emmer

av Velforeningen.

2 styremedlemmer fra hytteeierne og et.t styremedlem fra leilighetseierne velges hvert. år. På valg er de styremedlemmer som
har fungert lengst. Dersom et styremedlem fratrer i sin
funksjonstid, velges et nytt medlem på første ordinære årsmøte
for uttredende medlems gjenværende funksjonstid.
Pkt. 6 - Valgkomitè
.Àrsmøtet velger hvert år en valgkomitè bestående av3
medlemmer. Både hytteeierne og leitighetseierne skal VæTE
represent.ert i valgkomitèen.
Valgkomit.èens ínnstilling
og liste over ande foreslåt.te
kandidater skal sendes ut sammen med øvríqe dokumenter til
årsmøtet.

Pkr. 7 Tegning av Velforeningen
I fellesskap forplikter
formannen og ett
styremedlem
Velforeníngen ved sin underskrift. Styret er underlagt
årsmøtets vedt.ak ogr direktiver. St.yret skal forelegge f or
årsmøtet. alle saker av betydning.
Styret forestår den løpende kontakt med forretningsfØrer og har
instruksjonsmyndighet over forretninqsføreren.

Pkt. I Regnskap
Det. skal føres regnskap over driften av Velforeningen
Ârsregnskap skal hvert år sendes det enkelte medlem.
Pkt. 9 - Driftsutgifter
Driftsbudsjett.et. skal omfatte fellesutgifter, slik som drift og
vedlikehold av fellesanlegg, honorar til forretningsfører og
revisor. Totale fellesutgifter deles fikt på det enkelte medlem
og kan innkalles akonto på forskudd.
Pkt. 10 - Vedlikehold
Den enkel-te sameier har plikt tit å vedlikeholde sin eiendom på
forsvarlig

måte.

Pkr. 11

Snøbrøyting

Velforeningien er forpliktet til å organisere tilfredsstillende
snøbrØyLinq slik at veier, stikkveier, felles parkerings-

plasser, oq opptil to blloppstillingsplasser pr. medlemskap
gjeldende avtaler mellom
blir
brøytet i henhold til
Velforeningen og brøytefirma. Endringer av praksis for
brøyting skal være gjenstand for behandling i årsmøt.e.
Medlemmene er forpliktet til å f.øIqe de instrukser som gis av
styret for å få gjennomført brøytingen på tilfredsstillende
måte.

Pkt. L2 - Utsikt
Det enkelte medlem er forpliktet til å holde vegetasjonen på
si-n tomt nede dersom den hindrer ut.sikt for andre medl-emmer.
Tilsvarende kan det. enkelte medlem ikke oppføre påbyqg el-ler
t.ilbygg som i vesentlig grad f ratar naboer ut.sikt uten at
naboens forhåndsgodkjennelse er innhentet.
Pkt. 13 - Fellesareal og veier
Området.s felles- og friareal og veier eies og forvaltes av
Velforeningen. Det er ikke tillatt
å rydde/felle Lrær eller på
annen måte ta seg til rette på fellesareal uten samtykke fra
styret.

I teleløsningsperioden fra påske ti1 og med 1-0. juni tillates
ikke ferdsel med kjøreLøy med høyere aksell-ast enn 6 tonn.
Pkt. L4 - Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendring kan bare tas til behandling hvis
det er ført opp på saksli-sten som skal vedlegges innkallingen.
Gyldig vedtak krever 2/3 av de avgitte stemmer.

,.'ì

HAFJELLTOPPEN VELFORENING
Budsjett 01.07.2015 - 30.06.2016

BUDSJETT

REGNSKAP

BUDSJETT

2015t2016

2014t2015

201412015

Inntekter
Innkalt fra medlemmene

440

kr

3 500

l(r

Diverse inntekter

k

Sum inntekter

kr

I

s40 000
6 000

I

s46 000

kr

I

kr

kr

756 000

kr

9 321 kr

| 765 321

kr

I

760 000
6 000

1766000

Driftskostnader
Strøm
Snøbrøyting

Løwekiøring
Vedlikehold vei/friarealer
Trafikksikkerhetstiltak
Trefelling friarealer
Vaktmester/ettersyn
gram/serviceavgift TV

kr

8 000

k
k

670 000

220000

kr

60 000

kr
kr

70 000

kr
kr
kI

Honorar revisor

kr

647 438
240 000
247 210

kr

48 631

t0 000

kr
kr
kr

200 000

kr

I 10 000

k

Stwehonorar

Forretningsførsel

6 376

kr
kI
kl

20 000

Pro

Skilt/tavler m.v

kr

ss 000

kr

10 000

kr

119 370

l9l

12 506

Anskaffe lser/rekvis ita

kr

l0 000

Grafisk bistand/webside

kr

25 000

Div. kostnader

kr

20 000

kr
kr

Sum driftskostnader

kr

488 000

kr

Driftsresultat

kr

58 000

k

30 000

I

kr
k
kr
kl
kr
kr
kr
kr

I

000

870 000

220000
150 000

s0 000
70 000
100 000
200 000

40 000

35 000

kr
kl

l0

kr

10 000

kr

l0 000

kl
k

25 000

210 518

k

Honorar advokat

250

kr

125

195 000

63 000

-17 076

15 000

65 700

20 000

832 048

kr

2 031 000

k

-66727

kr

-265 000

kr

26318

kI

50 000

I

Finanskostnader/inntekter
Renteinntekter
Bankgebyrer/morarenter

kr

457

25 861 kr

Netto finansinntekter

kr

30 000

kr

Periodens resultat

k

88 000

kr

-40 866

kr

-215 000

Til egenkapital

kr

88 000

kr

-40 866

kr

-215 000

Sum disponert

kr

88 000

kr

-40 866

lff

-215 000

50 000

Disponering av resultat

