
 
 

Til alle medlemmer av Brenna velforening 

I dag er det ca. en måned siden vi skulle avviklet vår årlige generalforsamling, hvilket vi ikke har 

kunnet gjøre på grunn av smittefare. Styreleder Tor Helge Lyngstøl har nå flyttet ut av området etter 

mange år som leder av Brenna velforening. Han har gjort en stor og imponerende innsats for Brenna 

vel, og vi må finne en anledning til å takke ham for innsatsen. Valgkomiteen har foreslått Arne Egil 

Sagen som ny styreleder for ett år. 

Det er imidlertid en del forhold som skulle vært behandlet på årets generalforsamling som vi ønsker 

å få tilbakemelding på. Alle papirer i denne sammenheng ble lagt i alle postkasser i februar måned; et 

hefte med tittel «Innkalling til generalforsamling 2020» Alle dokumenter finnes dessuten på vår web-

side; www.brennavel.no 

Agenda på generalforsamlingen består av 7 punkter i henhold til vedtektene: 

1. Konstituering 

2. Årsmelding fra styret 

3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller 

dekning tap 

4. Innkomne forslag 

5. Fastsettelse av velkontingent og driftsbudsjett 

6. Valg 

7. Avslutning 

Det eneste dokumentet som ikke er distribuert er revisjonsberetningen som ligger ved her.  

Styret i Brenna velforening ber nå om en tilbakemelding på de punktene i agendaen du har 

en kommentar til og som har relevans for noen av punktene på dagsorden innen 1.mai 

2020 

Slik tilbakemelding gjøres enklest pr e-post til leder@brennavel.no 

Vi håper vi på denne måten kan danne et grunnlag for videre drift av Brenna velforening frem til en 

ordinær generalforsamling i 2021 eller eventuelt en ekstraordinær generalforsamling i 2. halvår 

2020. 

Dersom det ikke kommer mange og vesentlige innvendinger, vil styret konstituere seg med styre-

medlemmer som foreslått av valgkomiteen. Styret vil arbeide ut fra de forslag til vedtak som er sendt 

ut til generalforsamlingen. 

Styret har også vedtatt å utsette årets dugnad til høsten.  

 

 

Brenna, medio april 2020 

Styret i Brenna velforening 
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