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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I LINDØYA VEL  
 
3. mars 2015, klokka 19.00 i LO Kongressenter (Folkets Hus), Youngsgt. 11.  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Åpning, godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til å 
underskrive protokollen. 

2. Tillitsvalgte i 2014. 
3. Årsberetning fra styret og komiteene. 
4. Regnskap for 2014. 
5. Budsjett for 2015. 
6. Forslag fra styret. 
7. Forslag fra hytteeiere. 
8. Valg. 
9. Styrets orientering. 

 
 
 
VELKOMMEN 
 
Oslo, februar 2015 

 
 
 
 
     
Monica Ekstrøm       Lars Askholt 
leder         sekretær 
Sign.          
 
 
 
 
VEDLEGG: 

1. Informasjon om Jets doer  
2. Oppdatering reguleringssaken 
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2. TILLITSVALGTE I 2014 
 
Styret :   
Leder : Monica Ekstrøm hytte 88 
Nestleder : Jan Christian Myhre hytte 42 
Kasserer: Stein Welle hytte 106    

  
Sekretær: Lars Askholt hytte 105 
Styremedlem: Kari-Anne Helmo hytte 198 
Styremedlem vara: Brita Stedje hytte 46 
Styremedlem vara:  Mona Bastiansen Peynot  hytte 276     

   
 
Revisorer : Mareno Enoksen hytte 22 
 Olav Bogstrand hytte 59 
 
 
Valgkomitee: Jørgen Hansen  hytte 19 

Kari-Anne Helmo hytte 198    
 Herman Dahl Hytte 29 
 
Arbeidskomitee: 
Arbeidsleder: Thomas Ekstrøm hytte 265  
Elektriker : Roar Haglund hytte 243  
Rørlegger : Alexander Røgeberg Granaas hytte 129  
Rørlegger  Timmy Røgeberg Granaas hytte 129  
Rørlegger : Pål Lorenzen hytte 2   
Rørlegger : Tom Christensen hytte 172B  
Snekker : Thomas Ekstrøm hytte 265  
Vei og grus: Tron Erik Thorstad hytte 245  
 
Festkomitee: 
       
 Marit Jensen  hytte 80  
 Grethe Kvan Welle hytte 106  
 Lill Tonje Johansen hytte 127A  
 Pål Håberg hytte 123  
 Yvonne Hordnes hytte 149   

 
      

Fellesstyret for Lindøya, Bleikøya og Nakholmen: 
  Monica Ekstrøm 88   
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3. ÅRSBERETNING FOR LINDØYA VEL FOR 2014  
 
Møter:  
Det ble avholdt ordinær Generalforsamling den 4. mars 2014.  
Det er avholdt 15 styremøter. Det er gjennomført møter med vaktmester, rodemestere, festkomiteen, 
Golfen, LUF’en og med ledelsen av butikken 
Det er avholdt ett møte i Fellesstyret for øyene og et møte med dokomiteen på Nakholmen.  
 
3.1  STYRETS ORIENTERING  
 
Reguleringsplan 
På Generalforsamlingen vil Tom Engebretsen, fra Privaten orientere om saken. 
Kort fortalt er siste utvikling i saken at Oslo kommune (Byrådsavdeling for byutvikling) i 2014 utarbeidet 
et alternativ til reguleringsforslag 2 og ber i et brev av 10.12.2014 Fylkesmannen i Oslo i Akershus om et 
møte for å diskutere planen. I dette brevet skriver de blant annet: «Med bakgrunn i møtet og 
besiktigelsen er alternativ 2 blitt endret. Det har nærmet seg alternativ 3 ved at turveier og stier er 
regulert inn og friområdene utvidet. Antall hytter som vurderes bevart er utvidet tilsvarende alternativ 4. 
Det er gjort endringer i reguleringsbestemmelsene, men det er vanskelig å finne en bestemmelse som 
forhindrer økt privatisering av arealet mellom hyttene i form av bygningskonstruksjoner og beplantning. 
Det er ikke ønskelig med en slik bestemmelse som medfører fjerning av alle terrasser/plattinger og 
mindre skjermvegetasjon.». De sidene av den reviderte reguleringsplanen som omhandler Lindøya er 
vedlagt. Ytterligere informasjon kan finnes her:  
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/docdet.asp?jnr=2014141957 
En liste med vurdering av verneverdi av de enkelte hyttene vil være tilgjengelig på generalforsamlingen 
 
Butikkhytta:  
Mye har blitt gjort med butikkhytta, det som nå gjenstår er utbedring av badet etter en reklamasjon. 
Etter mye frem og tilbake med installatøren ser det ut til at vi må trekke denne saken inn for forliksrådet 
Arbeidet med dette pågår i skrivende stund. 
  
Butikken:  
Etter stokkmaur angrepet i fjor er nå nødvendige utbedringer gjort, veggen er lukket igjen men med en 
inspeksjonsluke. Det er nå ikke tegn på maurangrep så kjøleanlegget er montert opp igjen og det er kun 
noen malingsstrøk som skal til før dette er ferdig. 
 
Flytting av ferga 
Etter flere utsettelser regner Ruter med at oppstart fra Rådhuskaia vil skje med vårrutene 21. mars. Det 
mangler noen bekreftelser før Ruter kan si dette endelig. På spørsmål om endringer i rutetabeller har vi 
fått til svar:  
«Når det gjelder nye ruteplaner, vil vi sannsynligvis seile dagens linje 92 og 93 omtrent som i dag, men 
med nye rutetider og bare i høysesongen om sommeren. Resten av året vil de to bli slått sammen til én 
rute som vil ha timesavganger (unntatt midtvinters da det blir færre avganger, som vanlig).» 
 
Vaktmester: 
Vi er så heldige at vår alltid positive og hjelpsomme vaktmester Hans Lerdal har takket ja til enda en 
sesong som vaktmester på øya og vil i år også fungere som arbeidsleder. 
Vi takker Hans for den fantastiske jobben har gjør på øya og gleder oss til en ny sesong. 
 
PS: Husk at vaktmesteren har arbeidstid fra kl. 8-16 mandag til fredag. Utenom denne tiden er han å 
anse som øyboer lik oss andre, som ønsker å nyte sommerkvelden i ro og fred ved sin hytte.  
Styret oppfordrer sterkt til at hans arbeidstid og ikke minst fritid blir respektert av samtlige hytteeiere, 
alle henvendelser vedrørende arbeid skal gjøres mandag til fredag mellom kl. 8-16. 

http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/docdet.asp?jnr=2014141957
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Kontoret 
Kontoret var åpent for ungdom hele sesongen. Det er skrevet regler for bruken av kontoret og med 
unntak av at rengjøring ikke går av seg selv har det fungert fint. Lokalene har også vært brukt til 
fødselsdager både for store og små, og så sant man tar hensyn til at doforholdene ikke er løst går det 
bra. Under de kraftigste regnskyllene kom det regn gjennom taket, disse er midlertidig utbedret og taket 
vil bli reparert i løpet av våren. Dette er det avsatt midler til på vedlikeholdsbudsjettet. Den innvendige 
oppussingen blir holdt igjen til doforholdene er løst. 
 
Grønt  
Lindøya Vel har også i 2014 hatt et nært samarbeid med Oslo kommune, Bymiljøetaten, om tiltak for 
bevaring og skjøtsel av det store biologiske mangfoldet på øya. Lindøya Vel har fått bevilget midler både 
til bekjempelse av fremmede planter generelt og til slått av områder som er klassifisert som slåttemark. 
Arbeidet gjøres etter tiltak foreslått i skjøtselsplaner for øya som er utarbeidet av Biofokus på oppdrag 
fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fremmede plantearter som det særlig har vært lagt ned arbeid i å 
fjerne i 2014 er russesvalerot og kanadagullris. Slått har vært utført av vaktmesteren. Vi takker alle som 
har bidrar med dette arbeidet, og ønsker flere øyboere velkommen i dette arbeidet. 
 
I tillegg til områder som er klassifisert som slåttemark har Lindøya områder som er klassifisert som 
beitemark. Uten beiting vil beitemarker gro igjen og mange plante- og dyrearter kan dø ut lokalt. Et slikt 
område er engene nordøst og øst fotballbanen. Lindøya Vel har vært i kontakt med Beitepatruljen og 
undersøkt muligheten av å ha sau på beite her i 2015. Beitepatruljen er positiv og vi har søkt midler fra 
Miljødirektoratet til nødvendig utstyr (gjerder med mer) og leie av to søyer med lam for sommeren 2015. 
 
Lindøya har mange gamle trær som begynner å bli i dårlig forfatning og kan være en fare for hytter og 
folk. En representant for Statsbygg var på befaring i slutten av august sammen med to trepleiere og to 
representanter for styret. Trær som var blitt meldt inn som halv- eller heldøde av hytteierne, eller som 
styremedlemmer har registrert som dårlige ble befart, og det ble laget en plan for felling/beskjæring i 
samråd med nærmeste hytteeier. Arbeidet var med noen få unntak ferdigstilt pr. 10.02.2015. 
 
Lekeplass 
Styret ønsker å gi et bedre tilbud til barna som bor på eller besøker Lindøya. Våren 2014 ble det 
utarbeidet planer for en liten lekeplass på området ved butikken der kontainerne nå står, og anbud ble 
innhentet fra forhandlere av lekeplassutstyr. Sikkerhetsforskriftene for offentlige lekeplasser er strenge 
og en lekeplass blir derfor kostbar å oppføre. Styret har søkt Sparebankstiftelsen om midler til oppføring 
av lekeplass og dessuten to fotballmål til fotballbanen og håper alt kan realiseres i 2015. 
 
Festplassen 
Har fått en skikkelig ansiktsløftning og fremstår representativ, sikker og funksjonell. Den har vært godt 
benyttet i sommer, og med jevnlig vedlikehold vil den vare i mange år. Scenen er også en av de få 
bygningene på øya med godkjenning fra Plan og bygg. 
 
Lover og vedtekter 
Som hytteeier er du gjennom festekontrakten med Statsbygg forpliktet til å forholde deg både til de til 
enhver tid gjeldene vedtekter og reglene i festekontrakten. I og med det finnes flere versjoner av disse i 
omløp vil styret ta en oppdatering av vedtektene og sørge for at alle hytter har tilgang til siste 
oppdaterte versjon. Oppdateringene vil kun bestå av språklige oppdateringer, da endringer av reglene 
kun kan gjøres av generalforsamlingen med 2/3 flertall. 
 
Styret mottok før jul et skriv fra et advokatbyrå, på vegne av en hytteeier. Brevet utfordret flere av 
Lindøyas vedtekter og det ble bedt om at kommunikasjon om disse sakene skulle gå via advokatbyrået 
eller ved rettslige skritt.  
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Styrets reaksjon på denne, og eventuelle andre henvendelser av denne typen, går til Statsbyggs juridiske 
avdeling for behandling. Styret hverken kan eller vil bruke tid, krefter eller medlemmers penger på denne 
typen saker.  
Gjeldene regler har kommet som følge av at nær 300 hytteeiere, gjennom mer enn 90 år har 
samarbeidet på best mulig måte. Som hytteeier kan alle som ønsker endringer i reglene, legge disse frem 
for Generalforsamlingen som da avgjør om disse skal gjelde eller ikke. Slik må det fortsatt være. 
 
3.2 ARBEID I KOMITEER 
Dokomiteen 
Styret og dokomiteen har kommet frem til at utredning av fellesløsningers ved bytte av dagens dobøtter 
til jets doer, er beste vei å gå. Dette vil være en betydelig rimeligere løsning pr. hytte og en bedre 
mulighet for å koordinere tømming enn det Nakholmen sliter med. Hovedideen er å bygge om en del av 
de eksisterende dobyggene slik at man kan ha 2 til 4 Jets toaletter i sesongen, mens det blir dobøtter når 
det ikke er tilgang på vann. De første kostnadsutregningene baserer seg på 30 toaletter fordelt på 10 
anlegg i tillegg til doene på festplassen. For de anleggene som ikke vil bli benyttet som toaletter ønsker 
man å se på mulighetene til å bygge om til andre formål. 
 
Ved å åpne for jets doer vil vi måtte utvide dagens septikkapasitet, dette må avklares med rette instanser 
før en generell åpning for jets doer kan gis. 
 
Grove utregninger gir en ca. pris på kr. 6.000,- pr. hytte 
Styret vil be generalforsamlingen om mandat til gå videre med utredningene.  
Det følger et eget skjema med denne innkallingen. Utfylling og snarlig retur av dette skjemaet vil hjelpe 
dokomiteen med videre planlegging. 
 
Hekkekomiteen 
Hekkekomiteens heroiske medlemmer har i år bestått av: Linda Lønnan, Harald Huuse og Jan-Olav 
Helmo. Hekkekomiteen har som oppgave å håndheve Lindøyas reglement for hekker, busker og trær, slik 
at øya ikke gror helt igjen. Hekkekomiteen har i løpet av 2014 vært på mange runder, de føler at de blir 
godt mottatt av hytteeierne med budskapet om at hekkehøyder og busker må ned. 
Viljen til å klippe ned sjenerende hekker, busker og trær er stor, men det er fortsatt mange som har mye 
arbeid igjen å gjøre. Der hvor hekkekomiteen ikke treffer noen i hytta, vil det bli lagt en lapp i postkassen 
og disse blir fulgt opp i ettertid.  
 
Dersom oppfordring til å klippe ikke blir fulgt opp av hytteeier, vil det bli klipt for å hindre videre 
sjenanse og manglende utsikt for andre. Alle vi som har hytte på Lindøya ønsker jo å kunne se sjøen. En 
god regel er at hekkehøyden bak hytta skal være like høy som den foran hytta mot sjøen, og hekken skal 
ikke hindre utsyn for naboen bak. Husk at max høyden på hekker og busker er 170 cm, og denne max 
høyden kan kun holdes dersom det ikke hindrer utsikten for andre naboer. 
Et godt råd er å snakke med naboen og bli enige om hekkehøyden! Husk også å klippe hekken på utsiden. 
Planting av nye hekker, eller flytting av hekker må ikke skje uten godkjennelse fra Styret. 
Det skal ikke plantes nye trær på øya, hverken i hager eller på fellesområder! 
I 2015 har vi også som mål å få rodemesterne mer involvert, slik at de kan få sin rode til å klippe og holde 
fellesområdene ryddige. 
 
Styret takker de som velvillig stilte opp til å være medlemmer i hekkekomiteen og synes de har gjort en 
tøff og flott innsats. 
 
Festkomiteen 
I 2014 besto festkomiteen av Marit Jensen, Yvonne Hordnes, Lill Tonje Johansen, Pål Håberg og Grethe 
Kvan Welle. Det har vært festkomiteen sin oppgave å arrangere 17. Mai og Øyas dag. I år var det 200 års 
jubileum for Grunnloven og det ble markert spesielt også på Lindøyas fest, ikke minst med flott ny fane 
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som er laget av Liv Vargmo. Den ble høytidelig avduket av styreleder Monica.  Det var hyggelig at det var 
så mange som også i år kom på øyas arrangement med korps, kake, is, brus og kaffe. I år hadde vi også 
fått hjelp av luf’en til å arrangere leker for barna.  
  
På øyas dag ble det som vanlig salg av lodder, lykkehjul, ballkast og skyting med luftgevær. Det var 
underholdning med entertainer. Nytt av 2014 var ekstra utlodding av en flott kajakk, dette var et forsøk 
for å se om det var stemning for nye innspill. Salget av 100 lodd gikk unna på 20 minutter. Det tar vi som 
et tegn på stor interesse og at dette kan gjentas! Festkomiteen takker alle som bidrar til de gode 
arrangementene, ikke minst ved kjøp i loddbøkene som hver rode har ansvar for. 
 
Rodemestere Lindøya - Sesongen 2014 (Pr.2.8.2014) 
Rode  Navn  Hyttenr   
1  Unni Teichmann  1A 
2  Gjester  33A  
3  Knut Borge  35  
4  Michael Bowe  60  
5  Åshild Schei  92  
6  Jon Dahl  96A  
7  Dagfinn Hagen  119  
8  Jan Norheim  140  
9  Hjørdis Keil 160  
10  Eli‐Katrine Bøe  184  
11A  Hege Høydahl  202  
11B  Tore Berntzen  225  
12  Roger Karlquist  234  
13  Gaute Lid Larssen  249  
14  Bjørn Gulbrandsen  266  
15  Anna‐MarieNormann  280  
 
Frivillige arbeidsgrupper 
Dugnadsånden lever fortsatt på Lindøya. Dette har vi alle glede av, og styret vil rette en stor takk til alle 
som har bidratt til å vedlikeholde andedammen, festplassen, badeanlegg og å holde strendene ryddige.  
 
Alle ildsjeler som legger ned arbeid av denne art, eller har andre gode ideer til Lindøyas beste, 
oppfordres til å beskrive sine planer og søke styret om midler. Vi ber om at søknader gjøres før man 
setter i gang med arbeidet.  
 
DØDSFALL 
Styret er kjent med at 1 av Lindøyas hytteeiere er gått bort siden forrige generalforsamling. 
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4:  REGNSKAP 2014  

Driftsresultatet for 2014 viser et overskudd på kr 28.816. 
I samsvar med generalforsamlingens vedtak fra 2013 er regnskapet avlagt som en kombinasjon 
av avdelingsregnskap for utlegg og innbetalinger som henger sammen, og et vanlig 
resultatregnskap for resten. Vellets utlegg til renovasjon og strøm samt innbetalinger til å dekke 
disse er derfor ført i balansen i tillegg til i et eget detaljert balanseoppsett for strøm og 
renovasjon.  
 
Resultatregnskap 2014 og budsjett 2015 

  Regnskap Budsjett Avvik Budsjett   

  2014 2014   2015   

INNTEKTER           

Leieintekter 29 200 33 000 -3 800 29 200 Note 1 

Overdragelser 50 000 60 000 -10 000 50 000   

Rusken 23 370 30 000 -6 630 25 000 Note 2 

Velavgift 1 356 750 1 350 000 6 750 1 356 750 Note 3 

Støtte til postombæring 18 500 18 000 500 18 500   

Øyas dag 74 315 0 74 315 80 000 Note 4 

MVA-refusjon 25 601 10 000 15 601 25 000 Note 5 

Purregebyrer 8 640 3 000 5 640 6 000   

Renteinntekter 24 137 15 000 9 137 20 000   

Diverse inntekter 55 072 58 000 -2 928 52 000 Note 6 

SUM INNTEKTER 1 665 585 1 577 000 88 585 1 662 450   

            

UTGIFTER           

Godtgjøringer           

Vaktmestertjenster 232 183 233 000 -817 237 000   

Honorarer 150 000 156 000 -6 000 156 000 Note 12 

Pliktarbeid 0 95 000 -95 000 0 Note 12 

Postombæring 9 600 12 000 -2 400 9 600   

Advokat 8 750 10 000 -1 250 10 000   

Sum godtgjøringer 400 533 506 000 -105 467 412 600   

            

Administrasjon           

Generalforsamling 26 403 28 000 -1 597 28 000   

Styremøter, sosiale 
arrangementer 25 786 9 000 16 786 20 000 Note 16 

Porto 34 730 40 000 -5 271 30 000 Note 7 

Trykking, utsendelser 2 331 5 000 -2 669 10 000   

Kontorrekvisita 613 10 000 -9 387 3 000   

Programvare og IT-utstyr 22 104 14 000 8 104 12 000   

Internet (domene, webmaster) 11 835 14 000 -2 165 12 000   

Blomster og gaver 2 321 5 000 -2 679 5 000   

Forsikringer/årsavgift 44 398 50 000 -5 602 50 000 Note 8 

Festeavgifter 28 247 29 000 -753 28 250   
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Bankgebyrer 5 516 6 000 -484 5 500   

Renteutgifter 2 963 0 2 963 1 500   

Arrangementer 53 967 15 000 38 967 55 000 Note 4 

Gevinster Øyas dag 35 871 0 35 871 40 000 Note 4 

Kontingenter 2 551 2 000 551 2 600 Note 5 

Tap på fordringer 2 064 0 2 064 2 000 Note 15 

Bevilgninger 22 939 10 000 12 939 0 Note 9 

Sum administrasjon 324 637 237 000 87 637 304 850   

            

Vann, renovasjon           

Vann forbruk 102 313 90 000 12 313 110 000 Note 13 

Vann vedlikehold drift 41 445 40 000 1 445 100 000 Note 14 

Renovasjon felles 59 933 40 000 19 933 60 000 Note 6 

Rusken 54 864 40 000 14 864 55 000 Note 2 

Sum vann, renovasjon 258 555 210 000 48 555 325 000   

            

Vedlikehold, drift           

Drift/vedlikehold eiendommer 579 561 579 000 561 490 000 Note 10 

Vedlikehold utstyr 15 650 25 000 -9 350 20 000   

Anskaffelser 41 221 0 41 221 90 000 Note 11 

Driftsmatrialer 16 612 20 000 -3 388 20 000   

Sum vedlikehold, drift 653 044 624 000 29 044 620 000   

            

SUM INNTEKTER 1 665 585 1 577 000 88 585 1 662 450   

SUM UTGIFTER 1 636 769 1 577 000 59 769 1 662 450   

ÅRSRESULTAT 28 816 0 28 816 0   

 
Noter til resultatregnskap og budsjett  
Note 1 - Leieinntekter 
15.000 for butikkhytta, 14.200 fra Telenor. Telenor betaler også kr 4.000 for strøm. Dette beløp 
er tidligere ført som leieinntekt, men går fra 2014 inn i strømbalansen, derav avvik fra budsjett. 
Note 2 - Rusken 
Årets Ruskenaksjon ble avholdt lørdag 14. juni med bruk av 7 containere. Inntekter på 23.370 og 
utgifter på 54.864 ga en nettoutgift på 31.494 mot 10.000 budsjettert 
Note 3 - Velavgift 
Velavgift på kr. 4.500 er betalt av 296 medlemmer med totalt kr. 1.332.000. I tillegg har foretak 
og andre på Lindøya betalt 2 hele og 7 halve avgifter, totalt kr. 24.750 
Note 4 - Øyas dag, arrangementer 
Utgifter og inntekter arrangementer (17. mai, st. hans og Øyas dag inkl kjøp av gevinster) var 
tidligere ført som et nettobeløp under utgifter, derfor ingen budsjettert inntekt. Årets utgifter 
beløper seg til kr 89.837, mens inntektene (loddsalg) utgjør kr. 74.315. Dette gir en netto utgift 
på kr 15.522, mot budsjettert kr 15.000. Av de rene arrangementsutgifter på kr 53.967 inngår 
korps 17. mai (10.000), spillejobb Øyas dag (15.000) og båtleie Øyas dag (7.560). 
Note 5 - MVA-refusjon, kontingenter 
Lindøya Vel er medlem av Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV) og av den 
landsomfattende Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). Samlet kontingent for 2014 var 2.551. 
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Medlemskap i VFO gir adgang til å søke MVA-refusjon for frivillige organisasjoner. Søknad om kr 
31.158 i MVA-refusjon for 2013 ble sendt i 2014, herav for utgifter til vedlikehold av 
badeplasser, containerleie for rydding av strender, og deler av renovasjonsavgiften. Søknaden 
innbragte kr 25.601 som refusjonsinntekt. 
Note 6 - Diverse inntekter 
41.666 fra Bymiljøetaten (BME) som tilskudd til fellestoalett for 2014, 10.000 i støtte til skjøtsel 
av slåttemark for 2013. Tilskudd til fellestoalett er viderebetalt til vaktmester og bokført under 
fellesutgifter renovasjon.  
Note 7 - Porto 
Beløpet gjelder utsendelse av fakturaer. 22.016 av totalbeløpet på 34.730 gjelder utsendelser på 
papir. Det er ønskelig å få flest mulig medlemmer til å motta regninger på email, og det er 
derfor budsjettert en lavere utgift for 2015 
Note 8 - Forsikringer, årsavgift 
Det er betalt 45.263 i forsikring for vellets eiendommer, kjøretøyer og personforsikring. Av dette 
har golfen betalt 1.290 for sine bygninger. Det er opprettet kontakt med If angående forsikring 
av scenen og leskurene på bryggene. 
Note 9 - Bevilgninger 
Det er bevilget 9.000 til Bolla, svømmestadion 5.000, og Luffen 8.939. Praksis viser at de 10.000 
som settes av til bevilgninger er for lite. Styret overfører disse pengene til 
vedlikeholdsbudsjettet og oppfordrer alle frivillige til å søke styret skriftlig om støtte til 
fellesskapets gode. 
Note 10 - Drift/vedlikehold eiendommer 
Av utgiftene på kr 579.561 til drift og vedlikehold av eiendommer inngår kr 78.613 til 
vedlikehold av butikken (stokkmaurangrep, utvidelse av el-anlegg), 291.001 til rehabilitering av 
scenen, 52.500 i omfordelt pliktarbeid (se også note 12) og 17.325 til fjerning av ugress. 
Sistnevnte er søkt dekket av BME også for 2014 (se også note 6).  
For 2015, se eget vedlikeholdsbudsjett 
Note 11 - Anskaffelser 
41.221 er brukt til anskaffelse av fane. For 2015 er det budsjettert med anskaffelse av ny 
traktorhenger, motorsag/hekkesaks, gressklipper/fliskutter og ny sittegruppe ved butikken. 
Note 12 - Honorarer, Pliktarbeid 
150.000 er utbetalt i styrehonorarer, 6.000 i revisorhonorar for 2014 er ennå ikke utbetalt. 
Totalt kr 94.988 er utbetalt i lønn for pliktarbeid. Dette er ført mot til de gjeldende poster: 
Maling av scene, rydding av grøntarealer og drift/vedlikehold av vellets eiendommer. 
Note 13 - Vann forbruk 
Årsforbruket fra september 2013 - september 2014 var på 9.420 kbm mot 8.527 året før, altså 
en forbruksøkning på ca 10%. Pris pr kbm var kr 10,21 i 2014 mot 9,86 i 2013, altså en 
prisøkning på ca 4%. 
Note 14 – Vann vedlikehold drift 
Budsjett for 2015 er økt med kr 60.000 ifht 2014 grunnet forventede investeringer i gammelt 
vannledningsnett  
Note 15 - Tap på fordringer 
Vellet taper mellom kr 500-1.000 pr utsendelse (fire ganger pr år) på manglende innbetalinger, 
spesielt gjelder dette enkelte utelatte betalinger av renter/purregbyrer når dette er lagt på 
forfalte fakturaer. 
Note 16 – Styremøter, kurs 
14.500 brukt på middag med nøkkelpersoner som takk for innsatsen.  
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Balanse 

  1.1.2014 31.12.2014   

EIENDELER       

Bankinnskudd 370 703 524 090   

Fordringer og forskuddsbet 43 715 238   

Utlegg til renovasjon 4 571 9 526 Note 1 

Utlegg til strøm 17 640 0 Note 1 

Sum eiendeler 436 629 533 854   

        

EGENKAPITAL       

Egenkapitalfond 318 463 318 463   

Årsresultat 0 28 816   

Sum egenkapital  318 463 347 279   

        

GJELD       

Sikkerhetsinnskudd 60 000 62 963 Note 2 

Kortsiktig gjeld 58 165 119 787 Note 3 

Strøm til avregning 0 3 824 Note 1 

Sum gjeld 118 165 186 575   

Sum egenkapital og gjeld 436 629 533 854   

 
Noter til balanse 
Note 1 - Utlegg til renovasjon/strøm 
I 2013 hadde Vellet lavere innbetalinger fra medlemmer enn de reelle utgifter. Dette beløp seg 
til kr 4.571 for renovasjon og 17.640 for strøm. Disse beløpene er derfor ført som 
tilgodehavende under eiendeler pr 1/1-14. For 2014 er tilgodehavende renovasjon økt til kr 
9.526, mens det for strøm har vært høyere innbetalinger fra medlemmer enn utgifter, kr 3.824 
som er ført som gjeld pr 31/12. 

Se ellers eget balanseoppsett for strøm og renovasjon. 
Note 2 - Sikkerhetsinnskudd butikken 
Initielt kr 60.000 pr 22.2.2013. Godskrives årlig med en rente tilsvarende Vellets beste rente for 
bankinnskudd. 
Note 3 - Kortsiktig gjeld 
54.000 for vedlikehold av strømnettskap utført i 2014, 59.312 utestående til Hafslund for strøm i 
desember. 
Balanseoppsett for strøm og renovasjon 
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UTLEGG STRØM       UTLEGG RENOVASJON     

Hafslund 671 112     
Kommunal 
renovasjonsavgift 487 223   

Vedlikehold 
strømnett 62 963 Note 6   6 septiktømminger 116 288   

Fjorårets manko 17 640     Fjorårets manko 4 571   

SUM UTLEGG 751 714     SUM UTLEGG 608 081   

              

INNBETALT STRØM       INNBETALT RENOVASJON     

Fastbeløp 75 250 Note 1   Renovasjonsavgift 584 680 Note 2 

Strømforbruk 680 288 Note 1   Jets-doer 13 875 Note 3 

SUM INNBETALT 755 538     SUM INNBETALT 598 555   

              

AVVIK STRØM 3 824 Note 4   AVVIK RENOVASJON -9 526 Note 5 

 
Noter til balanseoppsett for strøm og renovasjon 
Note 1 - Innbetalt strøm 
Strøm fastbeløp kr 250 er fakturert 291 medlemmer, 1.250 fra ett medlem, 0 fra fire 
medlemmer (privat strøm), pluss 250 fra fem andre. De samme er fakturert for strømforbruk, 
her er også Telenor fakturert kr 4.000 
Note 2 - Innbetalt renovasjon 
Renovasjonsavgift kr 1.880 er fakturert 296 medlemmer pluss 15 andre 
Note 3 - Jets-doer 
Tømming av Jets-doer faktureres med kr 1,50 pr liter som går inn i renovasjonsbalansen, pluss kr 
150 pr tømming som går direkte inn i det ordinære driftsregnskapet 
Note 4 - Avvik strøm 
De samlede innbetalinger fra medlemmer og andre hadde et avvik på kr 3.824 i forhold til utlegg 
til forskuttering av strømregninger fra Hafslund og til tilsyn og nødvendige utbedringer av 
strømnettet i 2014. Avviket overføres til strømoppgjøret for 2015. 
Note 5 - Avvik renovasjon 
De samlede innbetalinger fra medlemmer og andre hadde et avvik på kr 9.526 i forhold til de 
faktiske utgifter (renovasjonsavgift og septiktømminger) for 2014. Årsaken til avviket er primært 
at det ble foretatt seks septiktømminger mot estimert fem. Avviket overføres til 
renovasjonsoppgjøret for 2015. 
Note 6 - Vedlikehold strømnett 
Kr 59.000 er brukt til vedlikehold og oppretting av strømnettskapene 
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Til  

Generalforsamlingen i 

LINDØYA VEL 

 

 

 

Revisjonsuttalelse for regnskapsåret 2014 

 

Vi har gjennomgått regnskap og bilag for Lindøya Vel for regnskapsåret 2014. Regnskapet viser 

et overskudd for året på kr. 28 816,08 og en egenkapital på kr. 347 279,32. 

 

Revisjonen har ikke avdekket feil eller mangler ved regnskapsførselen i løpet av året og har 

dermed heller ikke spesielle kommentarer til dette. 

 

Det fremlagte regnskapet for 2014 anbefales godkjent av generalforsamlingen. 

 

 

Oslo, 12. februar 2015 

 

Olav Bogstrand     Mareno Enoksen 

(Sign.)      (Sign.) 

Revisor      Revisor 

 
Forslag til vedtak 

 Regnskapet for 2014 godkjennes 

 Overskuddet på kr 28.816 overføres til egenkapitalfondet for innkjøp og vedlikehold 

 
5. BUDSJETT FOR 2015 
Styrets forslag til budsjett for 2015 er satt opp i to deler: 

 Resultatbudsjett for 2015 er tallbudsjett for inntekter og utgifter. Budsjettet finnes i 

samme tabell som resultatregnskapet for 2014. 

 Vedlikehold er spesifikasjon av vedlikeholdsprosjekter 

Resultatbudsjett for 2015 
Retningslinjene for resultatbudsjettet er at inntekter og utgifter fastsettes så realistisk og 
nøkternt som mulig ut fra tidligere erfaringer slik at størst mulig del av velavgiften på kr 4.500 
kan komme vedlikeholdsprosjekter tilgode. Vellets utlegg til renovasjon og strøm og 
innbetalingene til dekning av disse føres direkte i balansen. Resultatbudsjettet for Vellets egen 
drift påvirkes derfor ikke av utlegg og innbetalinger til renovasjon og strøm. 
 
Forslag til vedtak 

 Budsjettet for 2015 godkjennes 
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Vedlikehold 
Styret ønsker å være i forkant med vedlikehold av Vellets eiendommer slik at dette kan 
planlegges på best mulig måte. På større arbeider hentes det inn 3 anbud hvor pris, mulighet for 
gjennomføring og antatt kvalitet er med i vurderingen. 
Det er ønskelig at så mye som mulig gjennomføres på dugnad og der dette er mulig stiller vellet 
som prinsipp opp med midler til gjennomføring. 
Generalforsamlingen blir fremlagt oversikten over antatte kostnader for kommende sesong. 
Styret står for gjennomføringen av vedlikeholdet og prioriterer arbeidet i forhold til tilgjengelige 
midler og mulighet for gjennomføring. 
 
Kjente oppgaver, ikke i prioritert rekkefølge  
 

Sted Beskrivelse Estimat 

Festplassen/scenen Oppsett av brannskap 20 000 

  Nedløp takrenner 3 500 

Butikkhytta Maling utvendig 20 000 

Butikken Maling av bakvegg 5 000 

  Flaskebod 5 000 

  Bod/gapahuk 5 000 

  Oljing av benker og plattinger 3 000 

Doer Bytte av dører og lemmer 50 000 

Kontoret Tak 110 000 

Stallen Maling baksiden 5 000 

Fergeplasser Vedlikehold leskur 50 000 

Veier Grusing 40 000 

Flaskecontainer Reparasjon av hjul 5 000 

   

Videre utredninger:   

Utvidelse septikk Avhengig av jets do utredning 15 – 
30000 

Kjøl/frys butikken Dagens anlegg må på sikt byttes 500 000 
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6. FORSLAG FRA STYRET 
Forslag 6.1 Dokomiteen gis mandat til å jobbe videre med å bytte ut dagens bøttedoer med jets doer. 
Se eget skriv og skjema. 
 
Forslag: 6.2 Regler/kalender for arrangementer: 
For 2015 er følgende foreslått: 
 
Vellet 17. mai og Øyas dag 1. august. 
Golfen/Luffen St. Hans 20.juni. 
Golfen Grillfest 4.juli og Bankett 8.august. 
Luffen 27. juni og 18. juli. 
 
7  FORSLAG FRA HYTTEEIERE 
Ingen innkommende forslag 
 
8. VALG 
Valgkomiteens innstilling til styret og komiteer i Lindøya vel 
Generalforsamling 2015 
 
Styret :   
Leder :   Monica Ekstrøm hytte 88  Ikke på valg 
Nestleder :  Lars Askholt  hytte 105  Ny 2 år    
Kasserer:  Stein Welle  hytte 106  Ikke på valg 
Sekretær:  Hanne Finstad  hytte 240  Ny 2 år 
Styremedlem:  Kari-Anne Helmo hytte 198  Ikke på valg    
Styremedlem vara: Brita Stedje  hytte 46  Ikke på valg  
Styremedlem vara:  Jan Christian Myhre hytte 42  Ny 1 år    
 
Revisorer :  Mareno Enoksen hytte 22  Ikke på valg 
   Olav Bogstrand  hytte 59   
 
 
Valgkomitee:  Jørgen Hansen   hytte 19   

   
En representant fra styret 

 
 
Styret nedsetter komiteene: 
 
Arbeidskomitee: 

 
Festkomitee: 
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…………………………………………………………………………………………………… 

 
FULLMAKT 

Dersom du ikke har anledning til å møte kan du gi et annet medlem fullmakt til å avgi stemme for deg. 
Alle hytteiere har anledning til å avgi egen stemme + 2 fullmakter.  

Se §4 STEMMERETT Lindøyas vedtekter. 
 

Generalforsamling Lindøya Vel 2015. 
 

Undertegnede gir sin fullmakt til Hytte…..Rode….. 
til å stemme på vegne av: 

 
 

Hytte…….   Rode…… 
-------------------------------------- 

Sign. 
 

 


