
ÅRSMØTE SOLVANG KOLONIHAGE AVD 4 - 2021  

Protokoll fra Årsmøtet lørdag 16. oktober 2021 kl 12:00 på Felleshuset Solvang avd 4  

Antall hytter representert: 45  Antall fullmakter: 1 Til sammen: 46 stemmeberettigede  

Tilstede fra styret: Leder Kolbjørn Njøten (KN), nestleder Rikke Arnedatter Bjørkmann (RAB), 

kasserer Mona Ombustvedt (MO), Cornelis Horn Evensen (CHE), Preben Karlsen (PK) sekretær Trine 

Bråthen (TB) Ikke tilstede: Bodil Rimstad (BR) Rune Berg (RB) 

 

A – ÅPNING OG KONSTITUERING  

Styreleder ønsket velkommen. KN ønsket spesielt velkommen til de nye kolonistene; Rosemarie og 

Anders Blix i 461 og Linn Rossiné Simensen i 484. Styreleder takket Cornelis Horn Evensen for hans 

periode i styret. Bente Myhre Hansen ble takket for lang og god tjeneste som leder i huskomiteen. 

Innkallingen godkjent uten kommentarer. Årsmøtet ble satt.  

 

B – VALG AV DIRIGENT, REFERENT, PROTOKOLLUNDERSKRIVERE OG TELLEKORPS  

Følgende ble foreslått og valgt:  

Dirigent: Johan Petter Andresen (470) 

Referent: Trine Bråthen (439) 

Undertegne protokoll: Stig Holmer (437) og Heidi Vestala (435) 

Tellekorps: Yngvild Z Nilsen (474) og Eli Filseth (491) 

 

C – STYRETS ÅRSBERETNING  

Dirigenten gjennomgikk Årsberetningen punkt for punkt. Følgende ble kommentert/presisert : 

3.6 Avd4 var også representert på landsmøtet til Norsk Kolonihageforbund med Yngvild Z Nilsen som 

ordstyrer. 

3.8 Ros og applaus for tiltaket med Solstikka 

3.9 Nora Østberg (511) bidro også til lekestua 

3.10 Applaus for Else Ruud for innsatsen med å skaffe jord til kolonihagen 

3.12 Applaus for biegruppa 

3.13 Kvistbilen fikk ros for å være en god ordning 

3.16 Ingen vinterboere i 21/22, styret kommer til å gå vinterrunder 

3.20 Spm om GDPR, hva er det? Personvern på EU-nivå.  

3.20 Spm om kontakten med kommunen ang kontraktsfornyelse gjaldt alle kolonihagene i Oslo? Ja.  



3.22 1ai. På spørsmål svarte styret at det ikke foreligger noen umiddelbare planer om å avvikle 

toaletthusene, men en gang i fremtiden er det nok tenkt at alle har eget toalett og dusj.  

3.22 Etterlyser en presisering av at avd 4 allerede har bidratt med fire nye hytter (Rekkehushyttene 

og Bjørkaparsellen)og at dette bør med i vurderingen av å anlegge nye parseller. 

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.  

 

D – ÅRSREGNSKAP MED REVISORS BERETNING  

Regnskapet følger kalenderåret, mens årsmøtet følger sesongen, slik at regnskap og budsjett legges 

frem på ekstraordinært årsmøte på våren. (Ref dagsorden-punkt D og G).  

 

E - INNKOMNE FORSLAG 

Forslag 1: Kjøkken Felleshuset og Cafe Utsikten 

Flere kolonister tok ordet og ønsket ikke å legge ned cafeen på Utsikten fordi den blir ansett som et 

sosialt sted. Noen ønsket å utvide driften til å bli en allmenn innfallsport til marka. Det var likevel 

enighet om at kjøkkenet på Felleshuset trenger oppgradering. Flere muligheter for cafeen ble luftet; 

som å lage mat på huset og innta den på Utsikten, og å skaffe en foodtruck (matvogn).  

Styret presiserte at de med sitt forslag ønsket å legge til rette for økt bruk av både Felleshuset og 

området Utsikten, siden begge steder er lite i bruk blant kolonistene i dag. Understreket også at 

oppgradering av cafeen vil kreve stor dugnadsinnsats hos kolonistene. 

Det ble stemt slik: 

1) Midler som tidligere ble avsatt til restaurering av cafe, brukes til å oppgradere kjøkken på 

Felleshuset til en mer tidsmessig og hygienisk standard. Enstemmig vedtatt. 

2) Dette innebærer samtidig at Cafe Utsikten utredes for videre drift innenfor krav i lov og forskrift. 

Vedtatt med klart flertall. 

3) Arbeidet igangsettes i 2022. Vedtatt med klart flertall.  

Forslag 2: Utsikten  

Forslaget falt da styrets opprinnelige forslag 1 ikke ble vedtatt.  

Forslag 3: Betaling for ikke utførte pliktarbeidstimer 

Styret utdypet forslaget med at andre avdelinger har høyere sats enn avd 4, satsen ble satt for 

mange år siden. Problemstillingen angår uansett ikke mange. Det ble presisert at pliktarbeid utgjør 

12,5 timer i snitt i året. Ønske fra salen at det ikke kalles “pliktarbeid” men “fellesarbeid”. 

Vedtatt med klart flertall. 

 

F – FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG GODTGJØRELSE  

Styret foreslår ingen økning av kontingent. 



Nils Helge Hjelme (521) fremmet forslag om å øke kolonistenes kontingent fra 1.250,- i året til 

1.500,- 

Vedtatt med klart flertall. 

Styret foreslår å øke godtgjørelser/honorarer for styremedlemmer fra 6000 til 8000, og honorar for 

nestleder/kasserer/sekretær fra 8000 til 10000 

Enstemmig vedtatt. 

 

G - BUDSJETT Se Pkt D.  

 

H – VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG AV NYTT STYRE OG REPRESENTANTER 

Ingen andre kandidater ble fremmet, og alle ble enstemmig valgt.  

Årsmøtet ble formelt avsluttet kl 13.35. Et medlemsmøte rundt tilkobling til offentlig avløp ble holdt 

umiddelbart etterpå.  

Oslo, 18. oktober 2021  

 

 

 

Sign     Sign     Sign 

Stig Holmer    Heidi Vestala   Trine Bråthen, referent 

 


