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Malmøya Veilag 
Stiftet 21.3.1994 

  
 
 
 
Til medlemmene i Malmøya Veilag 
 
 
 

          
 
 
Referat 26. ordinære årsmøte i Malmøya Veilag 
 
 
Det 26. ordinære årsmøte i Malmøya Veilag ble avholdt onsdag 21. september 2020 kl. 19.00 i 
lokalene til Villa Lilleborg, Heimlibakken 11, Ormøya, samt med deltagelse på Teams.  
 
   
DAGSORDEN 
                                                                                                                 

1. Åpning, valg av møteleder og referent 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden                                     
3. Styrets årsberetning for 2019 
4. Regnskap for 2019 
5. Fastsettelse av kontingent for 2020 
6. Innkomne forslag 

a. Ingen innkomne forslag 
7. Budsjett for 2020 
8. Valg av styre, revisor og valgkomite 

 
 
Sak 1. Åpning, valg av møteleder og referent 
 
Aksel Hårstad (leder av styret) ønsket velkommen til årsmøtet.  
Aksel Hårstad ble valgt til møteleder og Øystein Evensen ble valgt til referent. 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 
 
 
Sak 3. Styrets årsberetning for 2019 
 
Aksel Hårstad (AH) informerte om veilagets formål, vintervedlikehold, status veier og om veilagets 
økonomi. For nærmere gjennomgang vises til årsberetningen. 
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Årsberetningen ble presentert og gjennomgått av AH og det vises til årsberetningen for detaljer.  
 
Av de innspill som kom opp under diskusjonen var følgende;  
 

• Diskutere muligheten for å kjøpe salt for bruk på glatte veier om vinteren (Lars Bjønnes 
er personen å kontakte) 

• Drenering ble kommentert og det er en utfordring med drenering i Korallveien; skyldes 
ansamling av overflatevann 

• Rydding langs veier - den enkelte eiers ansvar 
• Kaos på varme sommerdager - skaper store utfordringer - søkt om å sette opp skilter med 

parkering forbudt er ikke tillatt 
• Juridisk betenkning har blitt foretatt vedr. Eierskapet til veiene på Malmøya 

a. 196 br nr 1 eies av private investorer 
b. bruksrett til veiene er avklart og Malmøya vel har negativ råderett - veiene kan 

ikke omlegges uten vårt samtykke 
c. bruksretten kan utparselleres av eiendommer 

 
 
Sak 4. Regnskap 2019 
Bjørn-Ivar Carlsen gjennomgikk regnskapet og leste opp revisors erklæring. 
Generalforsamlingen godkjente enstemmig regnskapet for 2019. 
  
 
Sak 5. Fastsettelse av kontingent for 2019 
Styrets forslag om kontingent på kr 1000 per enhet ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 6.   Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag.  
 
Sak 7.   Budsjett for 2020 
Bjørn-Ivar Carlsen redegjorde for styrets forslag til budsjett som deretter ble enstemmig godkjent.  
Prognosen skal gi et overskudd på ca. 100 000 for 2020.  
 
8. Valg av styre, revisor og valgkomité  
 
Valgkomiteens forslag til nytt styre; 
Aksel Hårstad – ikke på valg  
Randi Gaarder – ikke på valg  
Bjørn Ivar Carlsen –– ikke på valg 
Øystein Evensen – (på valg) - foreslås valgt for 2 år 
Tove Nordberg – (på valg) – foreslås valgt for 2 år 
Tharald Stray Laastad – (på valg) - foreslås valgt for 2 år 
Anne Cecilie Kaltenborg – (på valg) - foreslås valgt for 2 år 
 
De foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt ved akklamasjon 
 



 

3 
 

Valgkomiteens medlemmer (velges for 2 år) 
Eivin Sundal – (på valg) 
Kjell Røynesdal – (på valg) 

- begge gjenvalgt.  
 
Revisor (velges for 1 år)  
Jon Duus ble gjenvalgt ved akklamasjon.  
 
 
 
 
 
Oslo 4. november 2020 
 
 
 
 
Aksel Hårstad        Bjørn Ivar Carlsen 
Leder av veilaget       Kasserer 
 
 
 
 
Anne Cecilie Kaltenborn      Randi Gårder 
Styremedlem        Styremedlem 
 
 
 
 
Øystein Evensen        Tove Nordberg 
Sekretær        Styremedlem 
 
 
 
 
 


