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Referat fra digitalt årsmøte for regnskapsåret 2020, 
avholdt i Varden velforening 

langfredag 2. april 2021. 
I lys av at de fleste medlemmene i vår velforening neppe har erfaring med web-
programmer som Frame eller Zoom eller lignende, ville det ha vært svært lite 
demokratisk å velge en slik variant av årsmøte. Det ble derfor avholdt på den 
premiss at innsigelser eller spørsmål til sakene på dette årsmøtet måtte meldes til 
«ordstyrer» Oddvar Flæte pr. e-post inne kl. 24.00 natt til 3. april. 

Det kom ingen innsigelser eller spørsmål innen fristen. I samsvar med meldinger 
både i selve innkallingen til alle medlemmer, send innen en-månedsfristen (se 
saksliste nedenfor) og senere, var dermed alle saker å anse som vedtatt. 

Årets saksliste var følgende. 

1. Godkjenning av innkallinga. 
2. Godkjenning av styrets beretning for 2020. 
3. Godkjenning av årsregnskapet - revisors beretning for 2020. 
4. Godkjenning av budsjett for 2021. 
5. Fastsetting av kontingent for 2022. 
6. Innmeldte saker (forslag sendes styret innen 15. mars 2021). 
7. Valg av leder, styremedlemmer, revisor og valgkomite. 

I sak 5 ble det vedtatt at kontingenten holdes fast slik som for året før, med kr. 
2.500,- for ordinær kontingent. 

I sak 7 ble valgkomiteens forslag vedtatt med følgende sammensetning for 
budsjettåret 2021: 

Funksjon Navn På valg Periode
Leder Nils Midjo 

Varden 2
Ja 1 år

Styremedlem 
(Kasserer)

Harald Mo 
Varden 2

Ja 2 år

Styremedlem Kjell Håkon Garvik 
Varden 2

Ja 2 år (Gjenvalg)

Styremedlem Geir Fredheim 
Varden 1

Ja 2 år (Gjenvalg)
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Styrets beretning ble gitt under sak 2 for året 2020. Den ble godtatt slik som 
også sak 3 (Godkjenning av årsregnskapet - revisors beretning for 2020) og sak 
4 (Godkjenning av budsjett for 2021). 

Det kom ingen innmeldte saker under punkt 6 innen fristen.  

Like før årsmøtet ble det utvist et engasjement fra enkelte hold om at styret 
utreder saker om ladestasjon på parkeringsplassen, ny adkomst med vei fra 
gamle hovedvei og direkte inn i Varden 2 og spørsmål om vinterbrøyting til den 
enkelte hytte.  

Ingen av disse komplekse sakene var utredet i tide og derfor heller ikke 
behandlet under punkt 6. De overlates til eventuell behandling på neste årsmøte 
som forhåpentligvis vil kunne holdes på ordinær måte i St. Thomaskyrkja. 

Referent: 

  
Sven Svebak 

Hauglandshella 6. april 2021 

Styremedlem Kari Kaardal 
Varden 1

Nei 1 år igjen

Varamedlem Oddbjørn Malmo 
(Utenfor feltet)

Ja 1 år (Gjenvalg)


