VEDTEKTER FOR VEILAGET ØDEGÅRDSSKOGEN VEL
Stiftet 1947

Vedtatt og stadfestet på årsmøtet 21.02.2018, erstatter vedtektene fra årsmøtet
februar 2004.

§ 1.

LAGETS FORMÅL

1.1

Veilaget Ødegårdsskogen Vel skal være et bindeledd mellom og talsmann for
medlemmene i vellet.
Laget skal arbeide med drift og vedlikehold av vellets veier i henhold til
Veiloven, samt bidra til styrking av nærmiljøet og gode naboforhold. Vellet kan
behandle spørsmål som angår ett eller flere medlemmer, eller saker som på
annen måte er av felles interesse.

1.2

Laget skal ivareta oppsitternes interesser som et høringssamarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

1.3

Laget skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn

§ 2.

VEILAGETS GEOGRAFISKE OMRÅDE

2.1

Veilaget Ødegårdsskogen Vel består av oppsitterne til Ødegårdslia fra
Nyveien til grensa ved Håkaleina, samt sideveiene Bekkeliveien, Blåveisveien
og Lyngveien. Laget rydder gangveien fra Ødegårdslia 31 ned fjellet til
Odalsveien.

§ 3.

JURIDISK ENHET

3.1

Laget er en selveiende og frittstående juridisk enhet med upersonlig og
begrenset ansvar for gjeld.

§ 4.

BRUKEN AV VEIEN – ANSVAR

4.1

I forhold til trafikanter og andre brukere er det veilagets utgangspunkt at man
stiller veiene til de veifarendes rådighet slik som de er, og at det er den
veifarende selv som har ansvar for skader som måtte følge av nedsatt
farbarhet, eller av at forventningene til farbarhet ikke er oppfylt.

4.2

Ved det alminnelige vintervedlikeholdet av veiene vil snø/is bli brøytet til siden
og kan forventes å danne et hinder i bl.a. avkjørselen til den enkelte oppsitter.
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Det er alltid oppsitternes eget ansvar å rydde egne avkjørsler o.a. for
brøytesnø.

§ 5.

MEDLEMSKAP

5.1

Eier av bebygd eiendom med eget gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt
seksjonsnummer som har adkomst via lagets veier, er pliktig til å være
medlem av Veilaget Ødegårdsskogen Vel; jfr. § 55 i Veiloven.
Medlemmet må godta lagets vedtekter og formål, og må betale den til enhver
tid fastsatte kontingent. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten
være betalt innen den fristen som styret har satt.

5.2

Alle medlemmer plikter å delta i dugnadsarbeid. Dugnaden innkalles av styret
eller av egen dugnadskomite som er nedsatt av styret.

5.3
5.4

Forslag/klager fra medlemmene skal sendes skriftlig til styret.
Alle medlemmer er pliktig til å motta valg i veilaget.

5.5

Medlemmer som flytter ut av veilagets ansvarsområde gir beskjed til veilagets
styre, og medlemskapet opphører når ny eier er registrert.

5.6

Ved salg av eiendom skal selger/medlemmet skriftlig opplyse ny eiers
forpliktelse som medlem av veilaget. Ny beboers navn skal oppgis.

§ 6.

KONTINGENT OG AVGIFTER

6.1

Årlig kontingent pr. husstand og ekstraordinære avgifter fastsettes av
årsmøtet. Årskontingenten skal være innbetalt innen utgangen av april måned
hvert år.

6.2

Årskontingent og avgifter skal innbetales ved tilsendt giro innen forfall. Første
betalingspåminnelse sendes 14 dager etter forfall med brev fra kasserer. Hvis
beløpet fortsatt ikk er innbetalt sendes andre varsel ut med nye 14 dagers
betalingsfrist. Deretter oversendes kravet til Ødegårdsskogen Vels advokat
for rettslig inkasso.

6.3

Tilknytning til vellets veier må skje i henhold til gjeldene forskrifter/retningslinjer. Styret godkjenner i hvert enkelt tilfelle planer, og den
praktiske tilknytning til vellets veier. Anleggsbidraget ved tilknytning fastsettes
av styret. Anleggsbidraget er likt for alle selvstendige boligenheter.

6.4

Skade påført vellets veier erstattes av skadevolder.

§ 7.

FORENINGENS ÅRSMØTE

7.1

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og skal holdes innen utgangen
av februar måned.

Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 5 ukers varsel.
Innkalling til årsmøtet skjer skriftelig med 3 ukers varsel og sendes alle
medlemmer. Innkallingen skal inneholde innkomne forslag, årsberetning og
regnskap i revidert stand.
7.2

Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.3

Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Hver
husstand har 1 – en – stemme. Stemmerett har kun de som har betalt siste
årskontingent. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved
fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktsstemme.

7.4

Årsmøtets beslutninger skal fattes med alminnelig flertall. Vedtekstendringer
krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har veilagets leder, eller i dennes fravær,
nestleder, dobbeltstemme.

7.5

Vedtektsendringer og andre forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må
være styret skriftelig i hende 4 uker før årsmøtet.

7.6

Årsmøtet behandler følgende:
1. Årsberetning
2. Revidert regnskap
3. Innkomne forslag
4. Budsjett, herunder fastsettelse av kontingent og styrehonorar
5. Valg av:
- Styret bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3
styremedlemmer.
- Alle valg til styret er 2-årige.
- Leder, sekretær og 2 styremedlemmer velges det ene året.
- Nestleder, kasserer og 1 styremedlem velges det neste året.
- 2 revisorer som velges for 2 år.
- Valgkomite bestående av 3 medlemmer som velges for 1 år.
- Festkomite bestående av minst 4 medlemmer som velges for 2 år,
hvor to er på valg hvert år.

7.7

Det velges dirigent til å lede årsmøtet, en referent, og to til å undertegne
protokollen. Dirigenten behøver ikke å være medlem av velforeningen.
Årsmøtets beslutning og dissenser, som forlanges protokollert, sendes
samtlige medlemmer.

§ 8.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

8.1

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst
1/5-del av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Kravet skal være
begrunnet.
Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9.

VEILAGETS STYRE

9.1

Styret er veilagets øverste myndighet mellom årsmøtene.
Styret forestår foreningens daglige drift og skal:
* Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
* Behandle søknader om veirettigheter
* Inngå avtaler om snøbrøyting og strøing
* Ha ansvar for vedlikehold av vellets veier
* Ha all kontakt med Røyken kommune og offentlige myndigheter
* Føre kontroll med foreningens økonomi
* Ivareta medlemmenes interesse overfor andre instanser
* Følge opp andre forefallende velforeningssaker

9.2

Styret kan fatte vedtak som er bindende for medlemmene i saker som er nevnt
i formålsparagrafen.

9.3

Alle møter i foreningen innkalles og ledes av veilagets leder, eller i dennes
fravær, av nestleder. Leder plikter å holde styret underrettet om alle forhold
som har betydning for styrets behandling av saker. Styret er beslutningsdyktig
når minst 4 medlemmer av styret er til stede. Ved stemmelikhet har leder, eller
i dennes fravær nestleder, dobbeltstemme.

9.4

Styrets sekretær fører protokoll fra alle møter i foreningen. Likeså alle
dissenser som forlanges protokollert.

9.5

Nestleder overtar leders plikter i dennes fravær.

9.6

Styret skal minst 3 uker før årsmøtet underrette valgkomiteen om hvilke
medlemmer som er på valg.

9.7

Styrets kasserer fører alt regnskap for laget. Veilagets revisorer skal før hvert
årsmøte, eller når foreningens leder ber om det, gjennomgå kassererens
regnskap. Bemerkninger til regnskapet skal omgående meldes skriftlig til
leder.

9.8

Styret kan innkalle til vanlige medlemsmøter i vellet med 1 ukes varsel.

9.9

Styret kan nedsette eventuelle komiteer, som for eksempel dugnadskomite, for
å ivareta spesielle oppgaver på vegne av styret.

§ 10. LOVENDRINGER
10.1

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må være vedtatt
på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 11. TVISTER
11.1

Avgjørelser som styret treffer overfor det enkelte medlem kan klages inn for
årsmøtet.

11.2

Tvist som gjelder årsmøtets fastsetting av årlig veiavgift og andre avgifter kan
grunneiere og medlemmene bringe inn til prøving for jordskifteretten etter
veilovens regler, kapittel VII.

11.3

Øvrige tvister avgjøres av domstolene dersom partene ikke enes om voldgift.

§ 12. OPPLØSNING
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3
mnd. senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3
flertall.

