
KJØVANGEN VELFORENING VEDTEKTER 

VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 16. JUNI 2019 

1. Medlemskap. 

Kjøvangen Velforening, stiftet den 11.06.1961 består av medlemmer på tomter med adresser 

Kullebunnveien og andre tomteeiere som sokner til området – med de samme rettigheter og 

plikter. 

 

2. Målsetting 

Kjøvangen Velforening skal søke å ivareta medlemmenes felles interesser, bl.a. ved å ta 

nødvendig kontakt med myndighetene, samt søke å opprettholde et naturlig og godt forhold 

Vellets naboer. 

Kjøvangen Velforening skal videre søke å fremme interne saker som er av interesse for 

medlemmene. Vellets styre har begrenset mandat og kan ikke ta stilling til tvister som ikke 

har almen interesse, som for eks. tvister mellom naboer. 

 

3. Kjøvangen Velforening forestår vedlikeholdet av Kullebunnveien fra Stavnestjernet til 

parkeringsplassen rett over broen. Vedlikeholdet finansieres av en ekstra årsavgift til 

medlemmer med adresse Kullbunnveien. Dette må alle i Kullebunnveien være med på. Også 

de som bruker Kullebunnveien som tilkomstvei, men har adresse til annen vei. Ansvar for 

anlegg og vedlikehold av stikkveier, påhviler de som sokner til disse. 

 

4. Retningslinjer for ev. dugnadsarbeidet trekkes opp av styret. 

 

5. Årsmøter og valg. 

Kjøvangen Velforening skal holde årsmøte og valg, første helg etter pinse hvert år. 

Foreningen skal ledes av et styre på 7 medlemmer.  

Styremedlemmene er på valg hvert år. Årsmøte kan velge ut nye styremedlemmer, dog uten 

at mer enn 50% av styret skiftes ut hvert år. 

Styret er beslutningsdyktige når 4 styremedlemmer deltar på møte.  

Styret konstituerer seg selv. 

 

6. Økonomi. 

Styret i Kjøvangen Velforening har mandat til å forvalte de midler som kommer inn i løpet av 

driftsåret i form av årskontingent/veiavgift, til medlemmenes beste. 

Tiltak av økonomisk art ut over denne ramme, må forelegges årsmøte eller ekstraordinært 

medlemsmøte, innkalt på lovlig måte. 

Medlemskontingenten for medlemmer av Kjøvangen Velforening fastsettes av årsmøtet 

hvert år. 

 

7. Vedtektsendringer. 

Vedtektsendringer kan foretas på årsmøte når 2/3 av de fremmøtte stemmer for 

vedtektsendringene. 
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