
REFERAT 

ÅRSMØTE i LILLE KIRKEHOLMEN VELFORENING – 21. juli, 2018    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I fravær av styrets leder ble Årsmøte satt av styremedlem Frode Kittelsen med 46 hytter til stede av 

60 hytter. Årsmøtet var således beslutningsdyktig i større saker (over kr.20.000,-) spesifisert i §6 i 

foreningens vedtekter. 

Nye hyttenaboer ønskes velkommen: 

H09, Braathen Husaas 
H12, Kristensen 
H45, Gallefoss 
 
Tilgang til nettsider, www.kirkeholmen.no 
Brukernavn:  medlem 
Passord:  sol 
Endringer i kontaktdata eller annet meldes til; dag.sigurd@online.no  
 
Generelt: 
Styrets myndighet følger av vedtektene, budsjettet og de beslutninger som Årsmøtet gjør i 
enkeltsaker. Styrets hovedoppgave er å sørge for at fellesskapets interesser ivaretas på en god måte. 
 
Det henstilles igjen om at hundeeiere påser at hunden gjør fra seg på egnet sted, og at avføring 
plukkes opp – alltid! 
 
Det henstilles til at bading foregår på badeplassene. Mtp sikkerhet og ubehag for beboere i nærheten, 
så anmodes det derfor om at broen i kanalen ikke benyttes som stupetårn. 
 

1. STYRETS BERETNING (Juli 2017 – juli 2018) 

 

- Ny sand tilført Store stranden 

- Sand som er glidd ut løftet tilbake på Lille stranden.  

- Kontroll av begge bryggeanlegg utført. 

o Vesthavn – alt ok 

o Sydhavn – her må det gjøres grundig befaring i 2019 for å avgjøre hva som må 

byttes ut av moringer/fester, for å sikre at bryggen ligger stabilt. Bryggen i seg 

selv er ihht Tele bryggen AS fortsatt i ok stand. 

- Avtale er inngått med nytt gartnerfirma (Anleggsgartner Vesterdal AS) etter at Farsø AS 

innstilte driften.  

- Generelt teknisk vedlikehold gjennomført; før, under og etter sesong. 

- Årskontroll av spunktvegger foretatt av Corroteam AS. Alt ok. 

 

2. ØKONOMI 

Frode Kittelsen gikk gjennom regnskap for 2017, post for post. Regnskapet, som er 

gjennomgått og godkjent av revisor (Haugen hytte 35) viser et overskudd på kr.100.210,-. 

(Budsjettert overskudd kr. 30.000,-). Årsaken til det forbedrede overskuddet er kredit fra 

http://www.kirkeholmen.no/
mailto:dag.sigurd@online.no


strømleverandør på for mye betalt strøm i perioden 2011 – 2017 med kr.73.455,-. (Dette ble 

oppdaget ved bytte av strømmåler i 2017). Det var ingen innsigelser eller kommentarer til 

regnskapet.  

I budsjett for 2018 legges det opp til et overskudd på kr. 5.000,-. Noe redusert overskudd fra 

tidligere år som følge av økte vedlikeholdskostnader. Årsmøtet godkjente budsjettet som 

fremlagt. 

 

Til protokollen anføres det følgende årlige honorarer til Styrets medlemmer: 

- Formann  fri årsavgift + kr. 7.000,- Jan Petter Ødegaard for 2017 

- Medlem 1  ½ årsavgift   Jan Grønlid for 2017 

- Medlem 2  ½ årsavgift   Frode Kittelsen for 2017 

- Styreutgifter ca. Kr.2000,- 

 

3. INNKOMMENDE SAKER / SAKER TATT OPP I ÅRSMØTET 

Tilstandsrapport Sydhavn 
Innfestninger til moringer er slitt og bør byttes ut innen 
5 år. Vi foreslår 2-3 år? Styret følger opp med befaring våren 2019. 

 
Kajakklagring inne i Servicebygget 
Det etableres opplegg for lagring av ca. 15 kajakker i Teknisk bygg. Investering, ca. 15.000 
som forskutteres av sameiet. Finansiers gjennom årlig leie som tillegges velavgiften for de det 
gjelder. Plasser fordeles etter ønske evt loddtrekning om flere interessenter enn plasser. 
Prosjektgruppa sender ut forespørsel om reell interesse før evt oppstart. Gjølme/Løvstad 
følger opp. 
 
Ny landgang ut til Sydhavn 
Dagens landgang er ikke lenge reparerbar, og må byttes. Styret følger opp. 
 
Vann på brygger 
Årsmøtet besluttet at det etableres opplegg for vann til vask av båter / skylling etter bading, 
på både Vesthavn og Sydhavn. Estimert kostnad kr.30.000,-. Styret følger opp. 
 
Stupebrett 
Stupebrettet på Sydhavn er ødelagt. Nytt brett bestilles og monteres. Styret følger opp. 
Årsmøtet ønsker at det utredes mulighet og kostnad for stupebrett på knausen vest for Store 
strand. Syvertsen, H57 følger opp. 
 
Tynning av skog 
Årsmøtet ønsker at det utredes mulighet for å tynne skog på kollen i vest. Det er enighet om 
at dette må gjøres i samråd med kommunen og ihht evt anmerking i reguleringsplan. Styret 
følger opp. 
 
Gartneravtale 
Ny leverandør må settes godt inn i hva som forventes levert inn under tjenesten. Styret 
følger opp.  
 
Sommerfest  
Årsmøtet ønsker at neste års Sommerfest arrangeres tidligere på sommeren. Egen komite 
settes opp i god tid. 



 
4. VALG 

Nye ansvarspersoner etter valg er; 

Styrets leder    Frode Kittelsen, H31    – valgt for 1 år 
Styremedlem   Dag Sigurd S. Larsen Eckholdt, H54  – valgt for 2 år 
Styremedlem     Jan Grønlid, H13    – valgt for 2 år 
Vara      Pål Eskås, H17 
Vara    Bente Klemetsdal, H14 
Vara    Elisabeth Gjølme, H47 
 
Revisor:    Morten Haugen, H35 
Valgkomite   Finn Rødby, H30 
    Bjørn Morten Skordal, H55 
 
Lille Kirkeholmen – 24.7.18 

Frode Kittelsen (referent) 


