
 

Styremøte Odderhei Velforening 

Tid:  23.08.2018 kl. 20:00-22:00   

Sted:   Odderhei Platå 

Tilstede: Rune Skuggedal, Vegard Stensland, Aris Hegg, Thorbjørn Løvdal, Asbjørn Rødland 

Ikke tilstede: Lisbeth Winther Larsen 

Referent: Asbjørn Rødland/ Vegard Stensland 

 

Saksliste: 

1. Nytt medlem 

Thorbjørn Løvdal ønskes velkommen som nytt styremedlem. Thorbjørn vil overta Aris rolle som 

styremedlem og dugnadssjef fra og med kommende generalforsamling. 

2. Generalforsamling 2018 

Generalforsamling vil bli avholdt i september. Innkalling vil sendes ut om kort tid.  

Styret har forslag om enkelte mindre saker som skal tas opp på generalforsamlingen. Disse vil bli 

informert om i innkallingen. 

3. Internett og TV- leverandør 

Etter langs tids prosess der ulike løsninger for utbedring, fornyelse, oppgradering og utskifting av tv- 

og internettleverandør har vært vurdert, har styret kommet frem til det beste tilbudet som er 

tilgjengelig er tilbudet fra Telenor/ Canal Digital.  

Det har ikke lyktes å få andre aktører på banen som er villig til å påta seg investeringskostnaden, som 

for øvrig er stipulert til 7-8milllioner pluss kostnad for inntaksledning til hver enkelt husstand. 

I tillegg kommer kostnader for teknisk utstyr (dekoder osv), påkobling m.m. 

Slik investeringskostnad vil være umulig for velforeningen å håndtere da låneopptak uten sikkerhet 

ikke er mulig å få til, og engangskostnad på 40-50.000,- pr boenhet ikke vil være en god løsning for 

beboerne.  

Videre bruk av dagens nett vil være omtrent umulig å få til da dette vil medføre betydelig 

utbedringskostnad for å besørge tilknytningsmulighet for alle beboerne i området, samt fremtidig 

betydelige kostnader i kommende reparasjoner.  

Ved en slik eventuell løsning vil en måtte avsette noen hundre kroner pr bolig pr måned til felles 

vedlikehold av anlegget.  

De siste årene har en rekke husstander mistet sin forbindelse og har selv måttet bekoste evt 

utbedring av kabel. Dette har vi jobbet for å unngå mtp ny løsning/ leverandør. 

Det er også jobbet mot å gå bort fra dagens ordning. I dag sitter velforeningen (husstandene) som 

eier av nedgravd kabel i veien, mens inntakskabel mellom vei og bolig eies av den enkelte husstand. 

Det er en kollektiv avtale med GET gjennom velforeningen, noe som betyr at velforeningen får 

regningen fra GET og må da forskuttere dette utlegget inntil alle husstander har betalt sin regning. 

Det har erfaringsvis vært flere husstander som har vært forsinket med innbetaling, noe som fører til 

svekket likviditet i velforeningen.  

Videre er løsningen tidkrevende for styrets medlemmer, da det kreves oppfølging både mot GET, 

Christiania Innfordring (CINN), og en rekke beboere som har spørsmål om faktura, inn/utmelding, 



 

eierskifte, feilmeldinger osv.  

Styret mener det er feil bruk av frivillig tid/arbeid å drive slikt arbeid når en i stedet kunne fremmet 

nabolagets interesser rundt forbedring av fellesområder. 

Dersom videreføring eller utbedring av dagens løsning ville vært å foretrekke blant beboerne i 

området måtte det også blitt påregnet en ansatt i x antall % for å holde kontroll på 

‘bedriften/antennelaget’. 

Slik styret ser tilbudet fra Telenor vil ansvaret flyttes over til tilbyder, både vedr levering av nytt 

anlegg (arbeider/ produkt/ kostnad), fremtidig vedlikehold av anlegget, kundeservice, 

fakturahåndtering osv.  

Beboerne vil altså få en forutsigbar og trygg løsning som ikke vil gå ut på dato, slik dagens løsning 

allerede har gjort. 

Videre vurderes produkttilbudet og prisen til Telenor som konkurransedyktig.  

Eksempelvis ville utbedring av dagens nett iht forslaget fra GET medført kostnad i overkant av kr 

1.000,-/måned (såfremt lån hadde blitt innvilget og dette ble betalt pr måned i årene fremover).  

 

Videre bruk av dagens løsning ville kostet omtrent 6-800,- pr måned, men en ville da sittet igjen med 

ett gammelt anlegg, og dårlig produkt (hastighet og mulighet til å benytte nye løsninger som 

avhenger av høy hastighet og stabilt nett). 

Telenors tilbud har en fast og rimelig pris og det er ikke behov for å avsette ekstra midler til andre 

uforutsette kostnader. 

Avslutningsvis vil styret av økonomiske årsaker anbefale en løsning der velforeningen er uavhengig av 

tv/internett-løsning for å unngå likviditetsutfordringen vi hadde tidligere der prisøkningen hadde 

vært større mot velforeningen enn det som hadde blitt formidlet videre til beboerne. Slikt etterslep 

er ikke ment inndekket av medlemskontingenten i velforeningen. Styret mener det fremtidig vil være 

større sikkerhet for ett forutsigbart budsjett basert på medlemskontingent som inntekt, og i 

hovedsak vedlikehold og utbedringer av fellesområder som utgift. 

4. Telenor infomøte 

I forbindelse med tv/internett løsning som beskrevet i punkt 3 har tiden kommet for å informere 

samtlige husstander om tilbudet som nå kommer. Informasjon er sendt ut på facebook og mer vil 

sendes ut her. Telenor sender invitasjon i postkasse til hver husstand.  

Informasjonsmøtet skal avholdes på Dvergens skole onsdag 29.aug 2018 kl 18:00.  

5. Mulig oppsigelse av GET abonnement 

Dersom oppslutningen vedr Telenor tilbudet er god nok til at prosjektet kan igangsettes, må dagens 

avtale med GET sies opp. Denne har oppsigelsestid iht gjeldende avtale. Med bakgrunn i lengre tids 

samarbeide, tidligere uttalelser fra GET vedr oppsigelsestid, samt en rekke utfordringer rundt deres 

leveranse, - mener styret at GET bør imøtekomme velforeningen rundt en løsning der kunder sies 

opp i takt med utbygging og påkobling til ny leverandør. 

Styret kontakter GET først når Telenor bekrefter at prosjektet vil bli realisert. 

6. Kvartalslekeplass, nytt stativ 

Lisbeth Winther Larsen har sammen med enkelte beboere gått til innkjøp av nytt lekestativ til 

kvartalslekeplassen. Dette er gjort i samråd med kommunen, og velforeningen har hatt en utgift på 



 

ca kr 40.000,-. Resten er dekket av kommunen.  

LWL besørger lekestativ oppført ved bruk av dugnadshjelp fra velforeningens medlemmer. 

7. Nettside 

Nettsiden odderheivel.no er oppe og går etter hjelp fra Bent Bostad (Odderheisvingen) og Asbjørn 

Rødland. AR forsøker å utbedre denne. Lykkes ikke dette bør arbeider med forbedringa av nettside 

samt vedlikehold og publisering settes bort til firma eller person som kan gjøre jobben for en rimelig 

penge. Dette søkes avklart til generalforsamlingen. 

8. Kommende oppgaver 2019 

Styret ser for seg at det vil bli mer tid til å gjøre ‘normalt’ velforeningsarbeide når/om GET-ordningen 

går ut. Videre vil likviditeten være lettere å holde styr på, ref punkt over. En ser derfor får seg at det i 

tiden fremover vil bli økt fokus på at det hvert år gjøres inngrep på fellesområdene slik som lekeplass, 

fotballplass, postkassestativ, turstier osv. Dette i størrelsesorden 40-60.000,- pr år. Eventuelt bidrag 

fra kommunen kommer i tillegg. 

Det vil fortløpende vurderes å spare penger dersom det kommer inn gode forslag om større 

utbedringer som det da fattes vedtak om å gjennomføre.  

9. Videre planer for møtevirksomhet 

Det legges opp til generalforsamling i september. I etterkant av dette vil det bli avholdt styremøte for 

gjennomgang av evnt nye saker samt innføring for nye medlemmer.  

Da styret har mest å gjøre på vårparten ifm dugnadsarbeider legges det opp til møte i jan/feb og evnt 

mars. Generalforsamling i april. Dugnad i mai med tilhørende møte/treff for avklaring av oppgaver. 1-

2 møter i høsthalvåret. 

 

Det legges opp til at årets første møte tar for seg tiltak som skal gjennomføres på lekeplasser, slik at 

en før søkt støtte fra kommunen innen tidsfristen. 

Styret enes om at ett styremøte pr år skal avholdes i restaurant og mat/drikke dekkes av 

velforeningen iht satser avklart i tidligere generalforsamling. 

10. Dagens forslag til saker på generalforsamling 

 

- Ved evt overgang til Telenor, vil da CINN løsningen være nødvendig? AR sjekker 

kostnadsbildet ved ny løsning der medlemskontingent faktureres èn gang pr år.  

- Justering av medlemskontingent. Dagens kontingent er kr 312,-. Det har vært lite justering de 

siste årene og avrunding oppad anbefales av styret. Forslag til ny medlemskontingent er kr 

350,- pr husstand pr år og at denne faktureres med kun ett avdrag pr år. 

- Er det nødvendig å ha oppført varamedlem? AR sjekker. Dersom dette kan utgå vil styret 

anbefale justering av vedtektene samt avvikling av varamedlemsordningen. 

- Er det nødvendig å ha oppført revisor? AR sjekker. Dersom dette kan utgå vil styret anbefale 

justering av vedtektene. 

 

 

Vegard Stensland / Asbjørn Rødland    Asbjørn Rødland 

Referent       Ordstyrer/styreleder 

 


