
Årsmøte Nesbakken Veilag 27/09-18 kl 19-21 

1. Registrering av fremmøte 

Tilstede:  Navn   Husnr 

• Gro Rasdal   36c 

• Knut Arne Rokne   18 

• Atle Enehaug   36a 

• Karin Enehaug    36c 

• Åse N. Enehaug   36a 

• Alfred Stavenes   34 

• Evelyn Stavenes    34 

• Geir Mikkelsen   22 

• Annette Rognstad   7 

• S. Birkeland    13 

• O. Øystebø   15 

• Casper Hestness   30, 10, 12 

• Nina Mikkelsen    24 

• Øystein Tertnes  42 

• Toril Kongsrud  40a 

 

2. Godkjenning av regnskap 

• Per i dag har vi kr 20000 fra asfaltkontoen fra år 2000, som knytter seg til asfaltering fra 

trafoen og ned til Bekkjarvikveien. Dersom det blir bygging i Nesbakken vil det bli lagt ny 

asfalt som del av prosjektet, og således ikke være behov for ny asfaltering på denne 

delen av veien i overskuelig fremtid. Vil derfor foreslå i neste årsmøte at disse pengene 

overføres til driftskontoen.   

• Største utgifter er veisalting og brøyting 

• Mikkelsen sender kopi av kontoutskrifter til Rognstad og Vik for kontroll 

• Regnskap godkjent. 

 

3. Årstilskudd for 2019 

• Godkjent beregning av årstilskudd. Ved behov har styret myndighet til å hente inn et 

ekstra årsbeløp på samme størrelse. 

 

4. Valg av styremedlemmer 

• Styremedlemmene Rognstad, Mikkelsen og Vik ble gjenvalgt for 2 nye år.   

 

5. Byggearbeider i Nesbakken 

• Casper Hestness søker om igangsettelse nå og håper dette blir avklart ila oktober 

• Hvis igangsettelse godkjennes, legges prosjektet ut for salg. Oppnås et tilstrekkelig salg, 

settes arbeidet i gang.  

• Når prosjektet startes skal det for de nye boenhetene betales inn tidligere beregnet 

medlemsinnskudd til veilaget 

• Ved snarlig igangsettelse vil mesteparten av grunn/veiarbeid gjøres på vinterstid. Det vil 

redusere eventuelle problem med støv etc.  

• Hestness vil inviterer til informasjonsmøte ved igangsettelse av prosjektet 

• Planlagt byggeperiode er 16 måneder 

• Det vil bygges slik at det blir passeringsmuligheter 



• Når det gjelder byggeprosjekt i Nesbakken 5 (oppføring av tomannsbolig) kan veilaget 

legge inn kommentarer og problemstillinger vedrørende bruk av veien, f.eks. knyttet til 

trafikkapasitet, mulighet for passering etc., ved bygging av flere boliger.  

• Andre merknader til byggeprosjektet kan den enkelte som ser seg berørt gjøre selv 

 

6. Eventuelt 

• Styret er gjort oppmerksom på løse steinblokker og ustabile trær i nedre del av 

Nesbakken, som bør sikres.  

• Første prioritet er å få ned ustabile trær (Merknad: dette er gjort pr. 8. oktober) 

• Deretter å få en vurdering vedr. steinblokker, som gjerne kan gjøres når 

grunnarbeidet starter i Hestness sitt prosjekt.  

• Når det gjelder eventuelle utgifter til å fjerne steinblokker, er gjeldende prinsipp (jf. 

Vedtektene) at boenhetene som bruker den aktuelle delen av veien som må sikres, 

dekker utgiftene. Geir Mikkelsen lager forslag til fordeling ved behov, og kan stå for 

innkalling av innbetaling fra aktuelle boenheter. Innbetaling må gjøres før arbeidet 

starter. 

• Når det gjelder neste års dugnad, kom det innspill til utbedring av vei/sti til 

badeplassen. Styret noterer seg dette. 

 

Møtet avsluttet. 

 

 

 


