
Hallangspollens vel
Årsmøte 2020



Begrunnelse for gjennomføring av digitalt
årsmøte og foreslått endret agenda

• Fortsatt uvisst når normalt årsmøte kan avholdes og fortsatt
overholde Covid-19 restriksjoner
– Selv om det åpnes for større grupper fra 15 juni har vi ikke stort nok

lokale til å avholde møtet på Hallangen. Det er også usikkert å avholde
i fellesferien da ikke alle ferierer på Hallangen.

• Godkjenne regnskap og sette budsjett slik at kontingenter for 2020 
kan sendes ut.

• Sette fulltallig styre før sommeren
– Grunnet styreleders bortgang er det pr nå 1 person mindre i styret

• Medlemmer får status om velet pr 31.12.2019 før 2020 er passert
• Forslag til endring av vedtekter foreslås utsatt da det er fremmet 3 

forskjellige forslag. Dette er ventet og ønsket å gi mye diskusjoner. 
Dette er lite gunstig på en digital platform i forhold til fysisk møte
– Ingen av punktene er kritisk for drift av velet i 2020.

• 2 andre innkommende forslag informeres om under diverse



Opprinnelig/endret innkalling/dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av:

a) Dirigent
b) Referent
c) 2 til å underskriveprotokollen

3. Styrets årsberetning for 2019
4. Regnskap med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag
5. Budsjett og kontingenter
6. Valg 
7. Diverse

1.     Godkjenning av dagsorden/innkalling
2. Godkjenne endret 

dagsorden/innkalling
3. Valg av:

a) Dirigent
b) Referent
c) 2 til å underskriveprotokollen

4.    Styrets årsberetning for 2019
5.     Godkjenne regnskap 2019
6.      Revisors beretning
7   Godkjenne budsjett 2020
8. Punkt i innkommende forslag om 

endret styresammensetning
9. Valg 
10. Diverse
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• Isbil
– Kommet klage på støy fra Isbilen og ønske om å nekte

eller begrense adgang på private veier. 
– Styret kontakter Isbilen og undersøker mulighet for 

begrense/sette gitte tider og steder
• Påfylling sand

– Raymond har fått Kommune i tale og de har for denne
gang (grunnet sommel hos Kommunen med innsendt
søknad) gitt tillatelse til etterfylling på tidligere
godkjente steder. 
Evt. neste gang er det gitt beskjed at det må sendes en
formell byggesøknad.

– Styret har gitt OK til påfylling ref. tilbud på 50.000NOK



• Elbil lader
– Styret har vært i kontakt med Fortum og Grønn 

Kontakt. Begge kan være behjelpelige med å 
prosjektere, bygge og drifte anlegget, men alle 
kostnader pålegges velet.

• Brøyte “alt”/mer
– Kommet ønske om å brøyte flere veier.

Styret innhenter på nytt tilbud om å brøyte “alle
veier”

• Bredbånd
– Telenor, Telia, Netel og HomeNet vurderes.

Telenor gitt pris på “bruk”, men ikke utbygging



• Veiprosjekt
– Funnet 5 mulige entreprenører. 
– Ønskede/prioriterte veier (ikke sikkert vi har mulighet til alt): 

• Fartsdumper og grøfter/drensrør flere steder
• Fra velhus til Strandmyrveien 31, grave og asfaltere
• Strandmyrbakken, reasfalteres
• Strandmyrtoppen, resafalteres
• Strandmyrfaret, kvernet asphalt
• Polleveien, Pumpehus til torget, reasfalteres
• Konrad Garders vei, Torget til dammen, første del graves og asfaltere, 

rest lappes/reasfalteres
• Konrad Garders vei, Torget til veltomta, reasfalteres til litt forbi HLV
• Henrik Lunds vei: Topp/start til Watne, reasfalteres. Pigge fjellside

ved Sundsby. Dumpa til Nesje, graves, grøftes og reasfalteres
• Jonsokveien, reasfalteres, evt noe grave
• Bekkeholtet, utbedre bro

– Jobber for maks 1 mill totalt. 
Ca 700.000vil være innbetalt etter kontingenter 2020. 
Resterende hentes inn 2021.
Vil jobbe for mva fritak/tilbakeføring, men uvisst om mulig.



VI ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG 
GOD, VARM OG SOLFYLT SOMMER
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