Protokoll fra årsmøte 2010 for
Stokkanhaugen Velforening avholdt
28.april 2011.
Møtet ble holdt på Brundalen barneskole torsdag 28.
april 2011 kl. 19-21 med ca 20 representanter fra
Stokkanhaugen Velforening til stede.
A. Valg av møteleder og referent
André Jensen (styreleder) ble valgt som møteleder,
og Torstein Dahl (kasserer) ble valgt som referent.
Innkallingen ble godkjent.
B. Årsberetning, regnskap og revisors rapport.
Gjennomgang av årsberetningen,
Gjennomgang av regnskapet og revisors rapport for 2010 med fokus på avvik ift. budsjett.
Kommentarer til regnskapet:
1. Lekeplasser
Største utgiftspost for 2010 var lekeplasser, dette var iht. budsjett og den store lekeplassen
på felt-I er totalrenovert i tillegg til en mindre lekeplass på felt-D.
Arbeidet med å sanere noen, og oppgradere andre av de små lekeplassene vil fortsette,
frigjorte areal skal fortsatt være et felles gode.
2. Utskifting av lysarmatur. Lysarmatur på haugen skal skiftes og oppgraderes
ettersom de gamle ikke lenger er tillatt, utskifting vil pågå over en periode på 4-6 år pga høye
kostnader. Ny armatur vil være mer miljøvennlig og energibesparende. Det var budsjettert
med kr 100.000,- for utskiftning av lysarmatur, disse pengene ble i løpet av året omdisponert
bl.a til bruk på kunstgressbanen bl.a fordi Velforeningen fortsatt har et betydelig lager av
lyspærer til dagens armatur og fordi kunstgressbanen ble dyrere enn opprinnelig budsjettert.
3. Kunstgress på ballplassen
Banen er operativ om enn ikke fullstendig ferdigstillet. Den vil bli ferdigstillet i løpet av mai
måned iflg. Graver AS. Arbeidet med banen ble mer omfattende enn opprinnelig tenkt mye
pga. av varierende kvalitet og størrelse på kunstgresset vi fikk gratis fra Ranheim IL.
Oppdraget utføres av Graver AS til opprinnelig fast avtalt totalt pris og det vil således ikke
være noe usikkerhet forbundet med kostnaden.
Årsberetningen, regnskap og revisors rapport ble
godkjent.
C. Innkomne forslag
Det ønskes utredet muligheten for å anskaffe flere parkeringsplasser

Diskusjon omkring flere forskjellige alternativer. Styret fortsetter arbeidet med å utrede reelle
alternativer. Det ble videre informert kort om utvidet avtale inngått med Trondheim
Parkering, se Haugnytt nr 1. 2011.
D. Budsjett og kontingent
Det framlagte budsjettet ble vedtatt
Økning i årskontigent pr. medlem til kr 2.200,- ble vedtatt. Ønske om økning ble begrunnet i
fortsatte behov til vedlikehold og oppgradering av friareal.
E. Valg av styre
Valgkomiteens innstilling:
Leder Torstein Dahl, nr. 88
e-post: leder@stokkanhaugen.no

1 år

Styremedlem Ingvild Rønning nr 168

2 år

NY

Ida Margaretha Aglen nr 191

2 år

NY

Martin Gimmestad nr 156

2 år

NY

Styremedlem Anne Simonsen nr 169
Sekretær

2 år

Gjenvalg

Styremedlem Erik Ingebrigtsen, nr 58
Vei/Parkering/lekeplasser

2 år

Gjenvalg

Styremedlem Øystein Amundsen nr 7
Vei/Parkering/lekeplasser

2 år

Gjenvalg

Styret konstituerer seg selv.
F. Valg av revisor
Valgkomiteens forslag ble vedtatt:
Revisor: Anna Vejmola, nr. 46

1 år

G. Valg av valgkomite
Valgkomiteens forslag ble vedtatt:
André Jensen nr 22
Knut Grøn nr 115
Marianne Østensen Bendheim nr 129

NY
NY
NY

H. Diskusjon og innspill til styret
1. Parkering

Bruk av gjesteparkeringsplassene på haugen er et gjentagende problem og fastboende bes
nok en gang om å respektere at gjesteparkering er forbeholdt gjester og ikke fastboende,
hybelboere eller oppholdssted for båter eller hengere.
Styret bes om å utrede muligheten for bruk av rundkjøring mellom felt-I og felt-K til parkering.
Det oppfordres videre til løpende evaluering (tilbakemelding til styret) av tidligere omtalte
avtale utvidelse med Trondheim parkering.
2. Trær og vegetasjon
Det ble vist til tilfeller av høye trær tett opp til tomtegrensen. Styret vil ved første mulige
anledning ta stilling til konkrete saker som berører velforeningens arealer.
3. Barneskolekapasitet
1. klassinger fra Stokkanhaugen med start 2012 og flere år framover kan risikere å måtte gå
på andre skoler enn Brundalen pga sprengt kapasitet. Hvilke alternativer som eksisterer er
P.t uklart. Det oppfordres til at engasjerte/berørte beboere organiserer en gruppe
(prosjektgruppe) som kan fungere uavhengig av styret i velforeningen men hvor beslutninger
om tiltak fattes i samråd med styret.
4. Trafikk på haugen
Det er ønskelig med flere fysiske hindre for å begrense hastigheten på våre stikkveier. Styret
oppfordres til å gjøre en vurdering av mulighetene for konkrete tiltak på utvalgte steder. Dette
må sees opp mot nødvendigheten av tilgang for nytte og utrykningskjøretøy.

