
&rsmte i Gvlteåsen Vann- og AvlØpsiag, Samfunnshuset Fo)kvang, Drøbak

24.06.2020 kl 18:00-19:10

a) Innkalling og Dagsorden ble godkjent.
Det var 19 fremmøtte og 7 fullmaKtei.

0) Linda Vamnes ble valgt til møteleder, Bente Haugan til referent og til å underskrive

1irorokollen ble Terje Baraldsnes og Anne Kaarød valgt.

c) Linda Vamnes presenterte styret og Bente Haugan fortalte om arbeidsfordeiing og oppav’

det siste året. Geir Kelly presenterte den nye hjemmesiden, Arild Saastad gikk gjennom den

nye Serviceavtalen for medlemmene og utfordringene med vanntrykk og vannkvalitet. Linda
amnes redegjorde for Mattilsynets henvendelse og krav til VIA-anlegget, som blir fulgt opp

av styret i løpet av høsten i samarbeid med Grimsrud. Kåre Fjetland fulgte opp prosessen

rundt tilpasning av vedtektene, og forutsetninger for å godkjenne disse. Det kom

kommentarer rundt mulighetene for å avvikle ekstraordinært årsmøte digitalt for å stemme

over vedtektene, -styret vurderer saken. Ekstraordinært årsmøte først aktuelt til høsten.

d) Regnskapet for 2019 ble godkjent
Budsjettet for 2020 ble godkjent uten innsigelser. Det legges opp til en gradvis opptrapping

av medlemsavgiften for å balansere kostnadene.

e) Revisors uttalelse: godkjent (se vedleggi.

g) Valg av styremedlemmer. Steinar Nybråten orienterte om at GVA har ikke hatt valgkommite

det siste året. oe styret oppfordret medlemmer til å ta verv til styre og valgkommite. Styret

sa seg villig til å sitte ett år til, valgt ved akklamasjon. Det ble stilt spørsmål rundt

kontinuiteten dersom hele styret avgår ved neste valg. Styret vil forsøke å ivareta denne.

Godtgjørelse til styret: godkient ved akkiamasion.

h) Valg til valgkommite: Styret oppfordret til å ta verv, vil jobbe med et oar aktuelle kandidater.

k Andre saker: John-Arne snakket om Kontrollavtalen med SKI utført av Viken Pumpeservice.

Utfordringer der pumpene er innelåst i kjeller. Understreket at i hht Kontrollavtalen skal

Dumpene være tilgjengelige for inspeksjon uten at hytteeier må være tilstede. Når kontroll
ikke kan gjennomføres løper kostnadene. Disse må hytteeier selv betale, og ikke belaste

fellesskapet. Det kom kommentarer rundt dette, og mangel av fleksibilitet ved kontrollen.
Det ble stilt spørsmål rundt SKT/Viken Pumpeservice sin kapasitet og kompetanse. Steinar

I



Nvbràten kommenterte at Styret er komfortable med utførelse og kvalitet ved siste års
ontroll (2019).

Terje Baraldsnes Anne Kaarøo
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