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Alle deltakere i VØVA SA
Stabekk, 5 juni 2010

Innkalling til generalforsamling i VØVA SA, Vann- og avløpsanlegg for
hytteeierne på Vessøyneset Øst.
I henhold til vedtekter i VØVA SA, og utsendt varsel pr epost, kalles det inn til ordinær
generalforsamling lørdag 3 juli kl 15:00 på Vessøyneset.
Styret kommer nærmere tilbake ang hvor/ hos hvem møtet avholdes.
Til behandling foreligger følgende:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 møtedeltakere til å signere protokoll
3. Styrets beretning for 2009 og
> Gjennomgang av aktiviteter fra 1.1.2010 til dags dato
> Detaljert gjennomgang av budsjett for utbyggingsprosjektet og gjennomføring av dette
(forutsatt at det skjer i regi av VØVA som opprinnelig planlagt)
> Momsrefusjon
4. Status på økonomi:
> Regnskap VØVA for 2009
> Foreløpig regnskap 2010 tom 15 juni
5. Valg av
> Styreleder
> Styremedlemmer
> Økonomiansvarlig
> Revisor
> Valgkomité
6. Veien videre
Det har ikke kommet inn saker til behandling på årsmøtet fra noen av deltakerne i VØVA SA
innen fristen for dette.
Årsberetning, regnskaper og oversikt over foreslåtte medlemmer deles ut på møtet.
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Hytteeiere som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan velge å sende
fullmektig. Det forutsettes at fullmektig leverer skriftlig fullmakt i forkant av møtestart/ ved
registrering. Forslag følger vedlagt.
Styret anmoder deltakerne om å gi beskjed pr epost en uke før møtet om de regner med å møte
eller ikke slik at vi har en formening om hvor mange vi blir. Send epost til post@vessoya-va.org.
Vi satser på fint vær slik at møtet kan holdes ute. Ber om at alle deltakere selv tar med noe å sitte
på.

Med vennlig hilsen
For VØVA SA
Vegard Urnes
Styrets leder

Helge Jordanger
Styremedlem

Petter von Glasenapp
Styremedlem
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FULLMAKT for representasjon på generalforsamling 3 juli 2010
Undertegnede, ______________________________________________

Eier av Gnr.____/ Bnr_____/ Feste nr______ og deltaker i VØVA SA, gir herved fullmakt
til:

Fullmakten dekker alle saker som kommer opp til avstemning på generalforsamlingen

Sted og dato____________________________________/_____/2010

Signatur:_________________________________________________

Fullmakten leveres til styret i forbindelse med registrering ved oppstart av
generalforsamlingen.

