Referat årsmøteøte 28.02.17 Minnsund Vel .
Årsmøte for Minnesund Vel ble avholdt på Dorrstua.
Tilstede fra styret: Kjell,Fred,Jon og Ingunn
Valgkomite.
Totalt antall møtt 24 stk.
Sak 1. Innkalling.
Innkalling godkjent.
Sak 2. Valg møteleder og referent.
Valg av møteleder Kjell Sandholt og referent Ingunn H Sørlie, godkjent.
Sak 3. Valg av protokollsignatur og stemmetellere.
Valg av protokollsignering er Jens Tande og Dagfinn Habberstad, Godkjent.
Valg av repr.for stemmetelling er Jon Wenger og Marianne Akerjordet. Godkjent.
Sak 4. Årsberetning/Aktivitetsplan.
Årsberetning og aktivitetsplan fra styret ble opplest av Ingunn H Sørlie og årsberetning fra Tur og
arrangementskomiteen ble opplest av Ole Flesvik.
Sak 5. Regnskap
Regnskap ble gjennomgått av Kjell Sandholt. Kommentar: Avsatte midler, gaver tilskudd gjelder
evnt.fra Eisvoll Almenning, folkehelsefremmende etc. Rest beløp av paviljong midler skal eventuelt
benyttes til vedlikehold etc. Komm.budsj.2017 Tilskudd fra Eidsvoll Almenning faller mulig bort,
men det vil søkes likevel. Det finnes også andre muligheter for tilskudd.
Sak 6.Innkomne saker.
#Styrets forslag om å beholde medlemskontingent på 200,- Godkjent.
#Det vil fortsatt jobbes for togstopp på Minnesund, men det skal også jobbes for buss stopp. Dette er
også prøvd tidligere, men konsesjoner setter grenser for dette. Planutvalget jobber også med saken, og
vedr. utbygging av Minneås/sletta, så sees det på samarbeid vedr. utbygging på Strandlykkja.
#Brev fra Nordbygda Pensjonistforening ble lest opp. De foreslår samarbeid vedr. bruk av gamle
«Esso» som forsamlingslokale. Statens Vegvesen har leie på dette til 2020, men er villig til å frasi seg
dette.
Årsmøtet ga styret i Minnesund Vel mandat til å opprette et utvalg som skal utrede muligheter,
driftsform og kostnader ang. bruk av «gamle Esso» som forsamlingshus. Da utvalget er ferdig med å
utrede byggetekniske muligheter, kostnader til ombygging og forslag til driftsform, skal de legge frem
forslaget for styret, som eventuelt må kalle inn til ekstraordinært årsmøte for godkjenning.
Godkjenner det ekstraordinære årsmøte forslaget, skal utvalget forhandle frem en avtale med Eidsvoll
kommune.
Når avtale er foreslått med budsjett ,bør det holdes et ekstraordinært årsmøte som vedtar dette.
Det godkjennes at Minnesund Vel er med på dette. Ingen stemmer i mot.
#Fløyta – Planutvalget informerer om at det ventes en avgjørelse 31.03.17 fra NVE . Eidsvoll
kommune har ikke gitt tilbakemelding . Vellet med medlemmer burde være tilstede ved disse møtene i
Eidsvoll kommune. NVE mener kostnaden kommer på 4-5 millioner for oppbygging av den gamle
demningen. Problemet er eieransvaret. Planutvalget har sendt brev til Eidsvoll kommune. Ellers se
pressemelding publisert på Facebook ,Web og Eidsvoll Blad. Ellers nevnes det at Holtåa ikke er nevn i
kulturminneplanen for E.K. Vannstanden pr. i dag er akseptabel om den kan holdes der.

#Planutvalget informerer – I prinsippet skal P.U. rapportere til styret. Saker som skal gjennomgås skal
godkjennes av styret. De skal bistå styret i å forskjønne Minnesund området.
Til nå har det vært ca. 16 saker. Det jobbes også med planlagt dobbeltspor ved brua.
Skilter til kirken er på plass, men det mangler skilting til skolen. Det nevnes at det er feil skilting til
Vormsund ved brua. Samt at det er ingen skilting til Eidsvoll ved rundkjøring fra FV 33. Det mangler
også fartsgrenseskilt. Vedlikehold av gang/sykkelveier er i orden, men mangler lys. Busslommer ved
Holt må også prioriteres. Det må også jobbes for utvidelse av fylkesvei mot Ovrisletta.
På Mjøstråkk er snart alt på plass. Ferdigstilling av Støjordet og Ørbekkstranda er under arbeid. Her
må kommunen følge opp. Kongeveien er ikke tatt vare på under E6 prosjektet. Eidsvoll kommue er
informert om dette
Trafikksikkerhetsplan ligger hos leder med prosjekt Byrudstua og fremtidige planer.
Ang Fløyta, se tidligere kommentar.
Det kommer evaluering av E6-Dovrebanen.
Det er foretatt trafikksikringsmåling på Sandreudvegen,forbi «Vestheim», hvor høyeste hastighet er
målt til 108 km/t. Det er reg. at det mangler fartsskilt fra Feiringvegen mot rundkjøring.
Det er nødvendig med gang/sykkelveg fra Circkle K til Byrudstua. Det burde settes i gang jobb med
dette. Det er også behov for gang/sykkelveg i Langsetåsen. Lyskasser skal flyttes og Vegvesenet har
ansvaret for dette.
Hva skjer videre ved bygging av ny jernbanebru? Vil båter kunne passere?

Sak 7. Valg
Liste med kandidater ble opplest av Ole Gudbrand Tansem .
Ingen benkeforslag. Valg vedtatt.
Sak 8. Avslutting
Det ble delt ut påskjønnelse til avtroppende styre/komite medlemmer. Dette var Britt Elin Elstad, Ole
Gudbrand Tansem og Ole Flesvik.
Styret i Minnesund Vel takker for oppmøte og ser frem til 2017.

ReferentIngunn H Sørlie

-Protokollsignatur Jens Tande og Dagfinn Habberstad.

