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1. BUREGRENDA VEL. Buregrenda Vel er en forening av samtlige festere / hytte-eiere
under Bure Gård i Hurum Kommune og fra 2020 i Asker Kommune. Medlemskap er
obligatorisk fra første kalenderår etter inngått avtale om feste / kjøp. Buregrenda Vel
er opprettet med organisasjonsnummer 921 449 925 i Brønnøysund registrene
23.10.2018. Det er etablert ny bedriftskonto i DNB.
2. VELLETS INTERESSER. Vellet har som formål å verne og fremme stedets
fellesinteresser. Det skal således representere medlemmene i saker vis-a-vis det
offentlige, grunneier og andre. Det skal arbeide for å få utbygget og vedlikeholdt
stedets vannforsyning, vei – og lysnett, verne om og vedlikeholde friarealer og andre
felles anlegg og om nødvendig opprettholde ro og orden i velområdet.
3. VELLETS ORGANER. Vellets organer er:
- Ordinært årsmøte
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
4. ÅRSMØTE. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen St. Hans. Tid og sted
bestemmes av styret. Innkalling til årsmøte skjer med minst 14-dagers varsel, som
skal inneholde oppgave over de saker som skal behandles, samt årsberetning og
budsjettforslag. Regnskap sendes ut som en del av årsberetningen. Ønsker et
medlem en spesiell sak behandlet av årsmøtet, skal han / hun underrette styret om
saken innen 8 uker før årsmøtet.
5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret
bestemmer det, eller det forlanges av minst 2/3 av vellets medlemmer.
6. ÅRSMØTE AGENDA. Det ordinære årsmøtet behandler: Årsberetning – Regnskap –
Ansvarsfrihet for styret – Valg av leder og styremedlemmer – Fastsettelse av
kontingent – Vedtektsendringer og forslag – Eventuelle saker fra Bureveien Veiforening. Beslutninger på årsmøtet treffes ved simpelt flertall av de møtende
stemmeberettigede. I tilfelle stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget.
Vedtektsendringer og beslutning om Vellets oppløsning kan kun treffes med ¾ flertall
av de møtende stemmeberettigede. Hver grunnfester / hytteeier har 1-en-stemme,

og kan i tillegg til egen stemme stille med en skriftlig fullmakt fra en annen
grunnfester / hytteeier. Fullmaktene må overleveres styret før møtets begynnelse.
7. STYRETS SAMMENSETNING. Styret består av 5 medlemmer, hvorav lederen velges
særskilt for 1-ett-år, de øvrige styremedlemmer velges for 2-to-år. Styret velger selv
sin nestleder. Styremøtet holdes når lederen bestemmer det eller det forlanges av
minst to styremedlemmer. For styret velges 2 varamedlemmer. Styret er vedtaksført
når tre medlemmer er til stede.
8. STYRE REFERATER. Årsmøtet og styret fører referat over sine forhandlinger.
9. STYRETS FORPLIKTELSER. Styret kan ikke forplikte verken Vellet eller dets enkelte
medlemmer ut over kontingenten.
10. FULLMAKT. Styrets leder sammen med ett av medlemmene forplikter foreningen
med sine underskrifter.
11. REGNSKAP / REVISJON. Regnskapet sendes ut som en del av årsberetningen. Revisor
velges av årsmøtet.
12. KONTINGENTEN. Kontingenten fastsettes for kalenderåret av årsmøtet.
Kontingenten betales innen 30 dager etter avholdt årsmøte. Ved manglende betaling
vil det bli iverksatt inndrivelse av krav. Det vil i denne sammenheng påløpe
forsinkelsesrenter og gebyrer i henhold til; «Lov om renter ved forsinket betaling» og
«Inkassoforskriften».
13. AVVIKLING AV VELLET / VELLETS MIDLER. Besluttes Vellet oppløst, treffer det
ordinære årsmøtet beslutning om anvendelse av dets midler.
14. MEDLEMMER. Medlemmer av Vellet skal underrette styret ved endring av privat
adresse. Styret skal også underrettes om navn/adresse på ny eier ved eventuelt
hyttesalg.
15. VELLETS VEIER. Av hensyn til standarden på Vellets veier, skal det ikke kjøres med
tunge kjøretøyer på disse veiene, før etter 1.juli.

