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Oppfølging av jordskifte fra 2004. Mangelfull ledelse og brudd på vedtektene for
Lusetervegen-I
Overnevnte var tema på årsmøtet i Lusetergrend Vel i 2017. Medlemmene i vellet betaler
veiavgift til Lusetervegen-I, som utgjør et vesentlig beløp, og vi ønsker å følge med på driften.
Årsmøtet påla styret å ta et initiativ for å få bragt forvaltningen av Lusetervegen i orden.
Sel kommune var part i jordskiftet i Lusetermorkje som ble avsluttet med stadfestelse av NordGudbrandsdal Jordskifteretts dom i Eidsivating Jordskifteoverrett i 2004. Vedtektene
Lusetervegen-I er del av jordskiftedommen. Sel kommune er deleier i Lusetervegen-I. Erling
Lusæter er styreleder. 2 deleiere er styremedlemmer.
Foretaket har mangelfull ledelse og forvaltes ikke i henhold til vedtektene og god
regnskapsskikk. Lusetergrend Vel har ved gjentatte anledninger påpekt dette til styreleder og til
Sel kommune. Vi anmoder nå nok en gang om at styret og Sel kommune, som deleier av veien,
bidrar til at Lusetervegen-I forvaltes i henhold til vedtektene. Vi tillater oss å minne om at det
enkelte styremedlem har et selvstendig ansvar for at vedtektene overholdes.
Vi har konstatert følgende brudd på vedtektene:
Lusetervegen-I
§ 6 Årsmøte – avholdt for sent iht vedtektene. Vedtakene på årsmøtene er derfor ugyldige.
 Årsmøtet skal holdes innen 1. mars. Årsmøtet i 2017 ble holdt 8. juni. Innkallingen var
datert 30. mai. Sakspapirer var ikke vedlagt innkallingen. I innkallingen oppfordres de
innkalte til å sende inn saker til årsmøtet innen 4. juni (!).
 Innkalling til årsmøte sendes ikke ut senest 2 uker før årsmøtet slik vedtektene krever.
 Det valgte styret var ikke beslutningsdyktig fordi årsmøtet ble holdt etter 1. mars og
innkallingen ikke er sendt ut i ht vedtektene.
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 Det fremlagte regnskapet på årsmøtet var ikke revidert.
 Tidligere henvendelser til leder i Lusetervegen-I om de samme forhold har ikke ført frem.
 Vi har fremdeles ikke mottatt referat fra årsmøtet i 2017 og tidligere årsmøter.
Styret i Lusetergrend Vel ber om at ovennevnte nevnte forhold blir bragt i orden og vi imøteser
referat fra årsmøtet i 2017 og tidligere år.

Med vennlig hilsen
For Lusetergrend Vel
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Vedlegg:
 Vedtekter for Lusetervegen-I
 Innkalling til årsmøtet i Lusetervegen-I 8. mai 2017
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