WESSEL VEL
INNKALLING
GENERALFORSAMLING 2013
STED: WESSELSTUA
TID: Tirsdag 7. mai 2013 KL 19:00
Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
6. Forslag som er kommet inn
7. Valg
8. Eventuelt
Se mer informasjon på www.wesselvel.org

Styrets beretning 2012/2013
Styret i Wessel Vel har avholdt 4 møter i perioden 2012/2013. I tillegg
kommer generalforsamling.
ØKONOMI
Økonomien i vellet er god. Resultatet for 2012 ble et overskudd på kr
10.571,36. Wessel vel har pr 31.12.2012 kr 196.737,52 på konto.
Vedlikehold
Lekeplasser
Som besluttet på Generalforsamlingen 2012 har det vært gjennomført
nødvendig vedlikehold av vår felles lekeplass i Slagterens vei. Det er nå
kommet opp en ny fin og sikker lekehytte for ungene våre.
Trefelling
Trefelling ved Moradammen ble gjennomført sommeren 2012.
Asfalt
På Generalforsamlingen 2012 ble det gjort vedtak om velikehold av
asfalt i vellet. Dette ble gjennomført av styret på dugnad senere samme
år.
Støtte til aktiviteter i nærområdet
Wessel vel har bidratt med 2500,- til aktiviteter i nærområdet.
Pepperstad.net
Wessel vel sin representant i Pepperstad.net sitt styre har i denne perioden
vært Glenn Waatvik Inghelm, og Asbjørn Gulbrandsen (som tok over da
Glenn flyttet i oktober). Besøk oss på www.pepperstad.net hvor du vil finne
nyttig informasjon om tjenestetilbudet, og hva som skjer.

Asbjørn Gulbrandsen
Leder Wessel vel
Se vår nettadresse: www.wesselvel.org

Regnskap
Se vedlagte dokument.

Budsjettforslag 2012
Se vedlagte dokument.
Kommentarer til budsjettforslag for 2013:
1. Medlemskontingent 2013 kr 1.500,- (fordelt på 2 fakturaer).

Forslag som er kommet inn
Forslag 1
Styreleder foreslår og bruke litt av avsatte midler til utbedring av stien bak
Tømmersvendens vei som er i dårlig forfatning. Stien brukes mye av barn til
og fra skole og turgåere.
Det foreslås rydding av små trær og grusing av utsatte partier, og generell
opprydding.
Forslag 2
Forslag om vedtektsendring. Punkt 2.2.1 i vedtektene:
«Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer som velges på den
ordinære generalforsamlingen.»
foreslås endret til:
«Foreningen ledes av et styre på 4-8 medlemmer som velges på den
ordinære generalforsamlingen.»

Valg
Wessel Vel styre 2012
• Glenn Waatvik Inghelm (*), Tømmersvendens vei (frem til 1.10.12.)
• Nina Budalen, Mads vei – (ikke på valg)
• Anja Martens Meyer Loulous, Herremandens vei – (ikke på valg)
• Leif Åge Senneseth, Mads vei – (på valg)
• Jan Hellevik, Slagterens vei – (ikke på valg)
• Øystein Sæther (*), Mads vei – (frem til 1.7.12)
• Asbjørn Gulbrandsen, Tømmersvendens vei – (på valg) (styreleder fra
1.10.12)
• Ronny Danielsen (fra 1.7.12) – (på valg)
• Gunnar Kittl, Mads vei (fra 1.10.12) – (på valg)
*) Øystein og Glenn har flyttet fra vellets område. Asbjørn tok over som
styreleder etter Glenn i oktober, Gunnar tredde inn som styremedlem i
oktober, og Ronny tok over som styremedlem etter Øystein i juli.
Vara
Gunnar Kittl, Mads vei - (på valg)
Ronny Danielsen, Mads vei - (på valg)
Pepperstad.net
Glenn Waatvik Inghelm (på valg) (frem til oktober, Asbjørn etter det)
Vara: Asbjørn Gulbrandsen (frem til oktober, styremedlem etter det)
Forslag til styre, Wessel Vel 2013
• Asbjørn Gulbrandsen, Tømmersvendens vei
• Nina Budalen, Mads vei
• Anja Martens Meyer Loulous, Herremandens vei
• Leif Åge Senneseth, Mads vei
• Jan Hellevik, Slagterens vei
• Ronny Danielsen, Mads vei
Styrets representanter velges for 2 år.
Vara (Velges for 1 år dersom 2/3 av generalforsamlingen ønsker at en vara
velges)
Pepperstad.net (velges for 1 år)
Jan Hellevik, styremedlem
Asbjørn Gulbrandsen, vara

