
Hafielltoppen
VELFORENING

Medlemmene i
Hafi elltoppen Velforening

Drammen 15.10.14

vEDR. pRoroKoLL FRA oRDrN.rtrRT Ånsvrørn 06.09.14.

Protokollen fra ordinært årsmøte med vedlegg er lagt ut på velforeningens hjemmeside,
www.hafjelltoppen.no . Informasjonen finner du under fanen 'Velforeningen' og 'Ärsmøter' og 'les
mer'. Vedlagt protokollen følger revisjonsberetning, brev fra Velforeningen til Jørgen Lund,ref. pkt.2,
underpkt. 5.9 og skjemaer for bestilling av tilleggstjenester fra Nermo AS, ref. strekpkt. 2 og3 under.

Styret har reforhandlet og fornyet brøyteavtale med Nermo AS. Medlemmene bes merke seg følgende:

To stk. biloppstillingsplasser ved vei og parkeringsplasser for leiligheter brøytes som tidligere
til hver helg.
Brøyting av private innkjørsler og gårdsplasser dekkes ikke av felles brøyting. Her må
medlemmene selv tegne avtale med Nermo AS til en pris på kr. 1.500 * mva. pr. vinter.
Medlemmer som ønsker å kunne bestille brøyting av biloppstillingsplasser på andre
tidspunkter enn til hver helg kan tegne egen avtale om dette med Nermo AS til en pris på
kr. 1.500 * mva. pr. vinter.

Felles TV-avtale med Eidsiva Bredbånd AS er avsluttet pr. 01 . I 0. 14, ref . tidligere informasjon.
Medlemmer som ikke har tegnet individuell avtale med Eidsiva Bredbånd vil bli frakoblet kabelnettet.
Styret vil anmode om at medlemmene unngår parabolantenner.

Forretningsfører Ramstad Management AS har engasjert Aktiv Økonomistyring AS på Lillehammer
til fakturering og føring av regnskap. Medlemmene vil derfor for inneværende periode motta faktura
for medlemsavgift derfra. Det arbeides med å sende ut fakturaer pr. e-mail for fremtiden, og vil derfor
nok en gang be medlemmene registrere e-mailadresser på hjemmesiden www.hafielltoppen.no eller
sende den på mail til meg på knut@rmas.no eller Aktiv Økonomistyring AS på
kbr@aktivokonomistwing.no . Det vil fra og med neste regnskapsår bli vurdert innført gebyr på
papirfaktura.

Også for foreningens egen drift er det viktig å ha komplett mailregister. All informasjonsgang vil lettes
betydelig, og foreningen vil spare penger på porto og kopiering.

Med ønske om en riktig fin vinter på Hafiell.

Med

A. Ramstad

Hafjelltoppen Velforening. Forretningsfører Ramstad Management AS v/Knut A. Ramstad
Postboks 482, Brakerøya,3002 Drammen. Telefon: 32 26 64 31 . Mobilnr.: 907 22 895

E-post: knut@rmas.no lnternett: wwwhafjelltoppen.no
Bankgiro nr.i2OO2 07.11176 Org. nr.: 981 095 278

for

Forretningsfører



Ekstra brøyteavtale

Hafielltoppen Velforening og Nermo as er enige om en ny 3-årig brøyteavtale. I den
forbindelse gjøres det noen endringer.

Brøyteavtalen mellom Velforeningen og Nermo går i korthet ut på at:
"veier skal brøytes hver dag eller ved behov. (1)cm snø, vind og snødrev)
Biloppstillingsplasser ved hyttene og parkeringsplassene for leilÌghetene brøytes til hver
helg. "

Velforeningen og Nermo er enige om at de hytter som ønskerbrøyting av parkeringsplasser/
biloppstillingsplasser utover til hver helg kan, om ønskelig, tegne egen avtale med Nermo.

Bakgrunnen for denne endringen er at man de siste årene har sett et vesentlig skifte i bruken
av hyttene og at behovet for âbrøyte biloppstillingsplasser osv. gjerne er like stort i midtuken
som det er til helgen. Brøyting av biloppstillingsplasser utover til hver helg har de siste årene
blitt veldig ressurs- og tidkrevende.

De som ønsker en slik avtale ffller ut dette skjema, signerer og returnerer til Nermo.

Prisen er kr 1 500,- eks mva pr. år som forskuddsbetales.

Alle som tegner avtale vil, når man har betalt, fa oppgitt ett mobilnumer man kan ringe eller
sende SMS til. Ved henvendelse er det viktig at man oppgir navn, hytteadresse og når man
ønsker äfãbrøytet.

Br øyting av parkeringsplas ser/ bi loppsti llingsplas ser må varsles senest dagen før .

(underslvift)

Skjema fftles ut, signeres og returneres via e-post til: johannes@nermo.no eller
Nermo as, Nermosvegen 56,2636 Øyer, mrk: Brøyteavtale Hafjelltoppen.

Navn:

Fakturaadresse

Postnr./Sted

Mobilnummer:

E-post:

Hytteadresse:



Endret parkeringsløsning

Ha{elltoppen Velforening og Nermo as er enige om en ny 3-årig brøyteavtale. I den
forbindelse gjøres det noen endringer.

Brøyteavtalen mellom Velforeningen og Nermo går i korthet ut på at:
"veier skal brøytes hver dag eller ved behov. (1)cm snø, vind og snødrev)
Biloppstillingsplasser ved hyttene og parkeringsplassene for leilighetene brøytes til hver
helg. "

Iløpet av årene har flere av de opprinnelige 2 biloppstillingsplassene blitt utbygd og endret på
en slik måte at dette er langt mer tidkrevende äbrøyte. Velforeningen mener at de som har
andre parkeringsløsninger enn de opprirurelige 2 biloppstillingsplasser skal betale en
merkostnad i forhold til de som ikke har endret sin parkeringsplass.

Merkostnaden er kr 1 500,- eks mva pr. år som forskuddsbetales i forkant av hver sesong og
innen 1. November hvert år.

Styret i velforeningen har instruert Nermo om ikke ãbrøyte parkeringsplasser til disse hyttene
før dette skjema er fflt ut, signert og beløpet betalt.

(underslcrift)

Skjema fylles ut, signeres og returneres via e-post til: iohannes@nermo.no eller

Navn

Fakturaadresse

Postnr./Sted:

Mobilnummer

E-post

Hytteadresse:

Nermo as, Nermosvegen 5612636 Øyer, mrk: Parkering Hafjelltoppen.



HAFJELLTOPPEN VELFORENTNG

PROTOKOLL FRA ORDIN,/ERT ÄRSMØTE 06.09.14

Dct blc lørdag 07.09.13 kl. 12.00 avholdt orclinært årsmøte i Haljclltoppen Vcllìrrcning. M¿tcstcd var
Caiastova på Haiicll. Følgcnrlc blc behancllet:

L Konstituering av møtet.

Styrclecler Erik tsartncs ønskct vclkommen

Dct lrlc l'orctatt rcgistroring, og 60 av 44[] medlemskap var reprcsenl.crt vccl ticmmØtc cllcr
fullmakt, hcrav 8 l'ullmakter.

Tilstcdc var osså fon'ctningsl-ørcr Knut A, Ranrstad.

L I Til møteleder ble valgt Erik Bartnes.

1.2 Det var inqen bemerkninger til innkallingcn sorn ble godkjent.

l.:l Dagsorden bÌe godkjent,

1..1 Til å undertegne protokollen ble i tillegg til møtclcdcr vtrlgt Hclcnc Anclrcasscn og Olc M
K.jærnsmo.

2. Styrets årsberetning 01.07.13 - 30.06.14.

Styrelecler glennomgikk slylcts årsbcrctning punktvis. Følgendc forhold ble tatt opp særskilt:

Pkt. 5.5- Styrct har lätt forclagt tia Ncrmo AS tlere alÌernative tilbud lil ny brøvtcavtal-' mcd

hcnsyn til hvor mye som skal belastcs vcltbreningen, tlen cnkcltc hytteeier og serviccmacl.

l-lakgrunnen er at Normo ¿ìnsol at dc ikkc har hatt tilfì'edsstillendc inntiening på oppdra-rtct clc

sislc vinl.rcnc.

Styret har vcdtatt å vidcrclþre' samarbcidct med Nermo og inngzi lbrnyut 3 års br¿ytcavtalc mcd

følgcndc cndringer'.

Når dct glcldcr brçayting av privatc innkjørslcr og gårdsplasser lirr dc hyttene som har dctte, mä

nå den enkelte hyttecicr bctalc for <lette (gjelder lbr ca B0 hyttcr), Det har hcller aldri v¿ert

vcllìrrcningcns intcnsjon at dclte skulle være innbctattet. Priscn lbr dcttc vil ligge på kr 1.50() +

mva. pr. vinter og avtalcs rncd og faktureres lia Ncrrno.

To biloppstillingsplasser ved lryttcne og parkeringsplasscnc for leilighctcnc brøytcs til hver

helg som tidligcre. Ønsker man brøyting utovcr dcttc kan man tegne egcn avtalc mccl Nermcr

Prisen lirr clettc vil liggc på kr 1.500 + mvâ. pr. vinter og avtalcs mcd og làkturercs lia Nermo.

Vi vil iå sammc scrviccgrad som tidligere når dct gjelder rnirking av t'clles veiert rtg lo
parkcringsplassel per hytte dcl'tlct er mulig,

Med dissc tilpasningcr regnor styrct med cn rîcr rettf'erdig l'ordeling og at vclf'orcningens

kclstnader kan holdcs på tilnielmet s¿ìmmc nivå som tidligcrc. Medlemmenc vil bli n¿ermLrro

inlclrmert når cndeli-e avlale lbrcliggcr.
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Pkt. 5.6 - Natten til B. juli var dct ckstrcmvær på Halìell mcd storc mcngdcr ncdbør pir kort tid.
Dctte lìrrårsakct cn clcl skaclcr på vcicnc'. SkarJcnc er mcldt Statens Naturskadclbncl v/
Lcnsmannen i Øyer. Det er håp om al kostnadcnc med liadrag av cgcnzrndcl vil bli dckkct.

En mcclvirkçnde årsak til skaclcnc vcd ckstrcmv?crct var at en dcl grøfter er lbr grunnc. Styrcr har
ivcrksatt tiltak lbr utvidelse ¿y grØf tcr dcr dct cr nødvendig.

Styret har trestilt ny lãrtshump i Lunnstadmyrvcgon i hakken ncd lia Gaiastova.

Pkt. 5.8 -Vidcrc f'clling av trær vil nå trli utlþrt mcd lcttcrc utstyr. Mcdlcmmcr som 6nskcr
l'elling av trær på lïiområdcr bcs ta kontakt mcd Erik Høstmælingcn, tlf. 930 66 032.

Opprcttclsc av ilcpotplass for kvist og kvast lra privatc tomter er ulsatt, da dct cr t,anskclig å

linne cgnet plass sont ikkc sjcncrcr nahoer. Styret vil utrcdc opplcgg lrvor hytteciernc lcg.ecr
kvist o-{ kvast lia cgcn tomt på parkeringsplassen ved vcicn i cn delìnurt pcriodc. Når pcriodern cr
u1ìçðpt, vil styret besørge bortkjøring på vclforeningens regning,

Pkt. 5.9 - Jørgcn Lund prcsenterte på vegne av saksøkcrnc i søksmål mot Erik l-lpstnrælingcn
protokolltill'ørsel som | Ølgcr:

I. Sû,rutt uttulelse om ctt <¿len aktuelle tref'ellingcn er skiecld i henholcl til g'tdig
àr,:¡molevechakt ,slÒr i ,sterk krntrast lil den pr<tktkolltilJirsel scsnt hle gjot't u-t, Einct Brt¡c:h til
s!ü'ets ùr'sberetning 20ll-2012 i ut'stnolel 0l 09.12 pkt. 5.9. ont nt trelÞllingen t'cu'isticl
mecl tidligare vecilqk i.4rsmtttct. Pt'<ttokolltilÍil'selen ble girtrt tten.ttterligere mcrknacler, ttg
c[et mòi legges til g'unn ctl ,4rsntolet vcu'enig i derute vurr]eringcn.

2. Uavhengig cn,.slttt'ets oppl¿ttning onl tÌen ctktuelle hogstens herettigelse, hur ikkc stvrct
kontpelutse til d piidru ltel/ilreningen vesentlige utgiÍier vcd [i pàter seg u c]ekkt: ei
.vtvrentedlems sctksotnkoslninger í,fitrbinclelse metl en rettssctk,'r,et'ken elter gielclenclc rcil
eller Velforeningens vecltektet' Sþrle/,r yedtak o/r1 c] ¿lekke shletnedlemmeÍs
suksontkosl ninger et' ikke g,ld i g.

I'bnetningsførcr opplystc' at styrct har imøtegått påstandcne i protokolllillþrsclcn i brcv til Jgtrgen
I..und datert 04.09.14. Brcvct ble lest opp i rnøtet og vil lÞlgc vcdlagt protokollcn.

Pkt. 5.10 - Dct ble ytret ønskc, om Rødc Kors-kasser tbr panteflaskcr/bokscr også på
rcnovasjonsplasscn ovcntbr Gaiastova. Styret vil vurdere dettc. cventuclt infclrmasjon onr hvor
slike kassc'r cr plasscrt.

Pkt. 5-ll - Som lblgc av avslutningcn av felles'l'V-avtalc med Eidsiva Bredbånd, vil mccllcms-
avgiften til vclforcningen bli rcduscrt. Medlenrmene vil n¿i selv måtte hetalc t'or sin TV-avtale.

Pkt. 5-12 - Styrct vil intcnsiverc irrtsatscn fir' ¿i få etablcrt komplctt mailrcgister fìrr utscndinc
av lirrmellc papirer, inl'ormasjon og l'akturacr. Mcdlemmcnc bes registrorc mailadrcsscr via
hjcmmcsidcn..

Styrcts årsbcrctning tbr perioderr 01.07.13 - 30.06.14 hlc dcretter vcdtatt uten ytterligcrc
mcrknadc,r.

J. Regnskap 01.07.13 - 30.06.14.

Folretningsfþrcr giennomgikk rcgnskapct som deretter blc' vedtatt som fienrlagt med et

ovorskudd på kr. 60.379.- som tillcggcs Vellbrcningcns cgcnkapital.

l{egnskapct cr revidert, Revisjonsberetning forcliggcr o_e vil bli utscndt sammen mcd protokoll
2
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4. Saker til behandling.

F'astsettelse av styrehonorar.

Styrets forslag til styrehonorar t'or perioclen 01.07.13 - 30.06.14 på kr. 20,000,- til sryrelcder og
kr. 5.000,- til styremedlemmer ble enstemmig vedtatt uten merknader.

Budsjett 01.07.14 - 30.06.1S.

Forslag til budsjett med forslagtil innkalling på k. 4.000,- pr. mcdlemskap ble giennomgåu og
enstemmig vedtatt. Forretningsfprer opplyste al I'akturering ,lcnnr periodcn og lËmovcr vil bli
utført av Akriv Økonomistyring AS på Lillcham er.

Valg.

Dag 
- 

Erikscn redegi-ord9 fbr valgkomitecns innstilling som var vccllagt innkallingcn.
Valgkomitéens innsrilling ble cnstemmig vccltatt.

Styrct har dermcd I'ølgendc sammensetning:

Styreletler.

Tom Arne Ingier Vardvcgen 42 på valg i2075

Styrets medlemmer.

Fra hytteeierne:

ó.

6.2

4.1

5.

6.1

6.3

Fridc Skogsrud Bjørnstad
Jon Kummcn
Tom Jebscn

Kai Thøgcrsen

Fra leilighetseierne:

Knut ErikJohannessen
Anders Elind

Vardvegen 105
Varclvegen 3
Lunnstadmyrvegen 14
Lunnstadmyrvegen 419

Lunnstadmyrvegen 172
Lunnstadmyrvcgen 306

valg
valg
valg
valg

valg
valg

på
pa

på
pa

på
på

i2075
i 20rs
i2016
i2016

i2015
i2016

Fra Gaiastova:

Lars Staff

Åtsmøtet takkct avtroppendc styreleder Erik Bartnes for innsats i styret gjcnnom mangc år.

Valgkomite.

Valgkomitéen hadde l'ore.slått l'ølgcnde vargkomité for inneværcncle periode:

Erik B¿rtnes
Pål Berg
Dag Eriksen

3
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Møtct blc dcrcttcr hcvet

Hclcnc Andrcassen

Hatìcl106.09.14

Erik tsartncs
(Møteleder)

Ole M.

.t



Registrert Revlsor

Bente Wilhelmsen
Rådhusgaten 23 B

0158 Oslo
Telefon 22 47 76 70 Telef'aks 22 42 09 52 E-mail bw@rbw.no

Til årsmøtet i

Hafjelltoppen Velforening

REVISORS BERETNING F OR 20131201 4

Uttalelse om årsregnskapet
Jeg har revidert årsregnskapet for Hafjelltoppen Velforening som viser et overskudd på

kr 60 379. Arsregnskapet består av balanse per 30. juni 2014, resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte

regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Stvret oq daoliq leders ansvar for årsregnskaoet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern

kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et års-

regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller

feil,

Revisors oppoaver oo pllkter

Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revl-

sjon. Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i

Ñorge, herunder lnternational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at jeg

etteilever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende

sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon'

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet, De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det

skyldes misligheter eller feil. Ved en sllk risikovurderlng tar revisor hensyn til den interne kont-

rollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende

bilde, Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendig-

hetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kont
roll, En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hen-

siklsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurde-

ring av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag

for min konklusjon,

Konklusion
Etter min mening er årsregnskapet avgitt I samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende

bilde av den finansielle stillingen til Hafjelltoppen Velforening per 30, juni 2014 og av

resultater, og endrlnger i egenkapitalen, for regnskapsåret som ble avsluttet per denne

datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Medlem av Den norske Revisorforening
Revlsor nr.962661415

rnvw,rbrv'no



Registrert Revisor

Bente Wilhelmsen
Rådhusgaten 23 B

0158 Oslo
Telefon 22 47 7670 Telefaks 22 42 09 52 E-mail bw(@rbw.no

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusion om årsberetninoen
Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene
i årsberetningen om årsregnskapet, er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med
lov og forskrifter.

Konklusion om reqistrerino oo dokumentasjon
Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell
informasjon", mener jeg at ledelsen har oppfylt sln plikt tll å sørge for ordentlig og overslktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 28.08,2014

,b-O,tn-*- LC ,- L !,r*-.,.-.Q,,'tuu.Çout\

Bente Wilhelmsen
Registrert revisor

Medlem av Den norske Revlsorforenlng
Revlsor nr.962661413

www,rbw'no



1$ Hafie'toppen
VELFORENI ING

JørgenJ. Lund
Holmenveien4T F
0376 OSLO Drammen 04.09.14

VEDR. STYRET BERETNING 01.07.13 _ 30.06.14, PKT. 5.9.

Vi viser til brev fra Einar Broch, Kjell Aalandslid, Canica AS og Dem selv, fremmet pr. mail
25.08.14 og pr, post. Dette brev til Dem er å anse som svar til alle f,rre avsendere.

Styret har behandlet brevet og vil tilbakevise følgende påstander:

Formuleringen <,Årsmøtet tok protokolltilførselen til ettenetning.> kan ikke forstås som
at ârsmøtet har godkjent eller sagt seg enig i innholdet i protokolltilførselen. Dette er feil
forståelse av det norske språk. Det faktum at det ikke er protokollert merknader til
protokolltilførselen, kan heller ikke forstås slik.

Styret anser at vedtak om å dekke Høstrnælingens saksomkostninger er innenfor styrets
fullmakter. Medlemmer som ikke er enig i dette, kan kreve det realitetsbehandlet i
å'rsmøte, ordinært eller ekstraordinært. Saken kan ikke realitetsbehandles i ordinært
årsmøte 06.09.14, da den ikke er satt opp på sakslisten til behandling.

Medlemmene star fritt til å stille i årsmøtet og kreve protokolltilførsel som angitt i brevet. Hvis
dere ikke skal stille i årsmøtet og ønsker at styret skal fremme protokolltilførselen på deres
vegne, bekrefter vi at dette vil skje.

Dette brev sendes Dem både pr. mail og pr. post.

Med hilsen
for

ì/

,
I

L

l-lafjelltoppen Vêlforening. Forretningsfører Ramstad Management AS v/Knut A. Ramstad
Postboks 482, Brakerøya,3002 Drammen. Telefon: 32 26 64 31 Mob¡lnr.: gO7 22 895

E-post: knut@rmas.no lnternett: www.hafjelltoppen. no
Bankg¡ro ît.: 20O2.O7 .111 76 Org. nr.: 991 095 279


