Pöytäkirja
Kvarnbyn yksityistien tiekunnan vuosikokouksesta Kirkkonummen
palvelukeskuksessa; os. Rajatie 6 Kirkkonummi, 20.04.2004 alkaen
klo 18.

1. Tiehoitokunnan puheenjohtaja Esko Pulli avasi kokouksen. Kokous
todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
2. Esko Pulli valittiin kokuksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Marjut
Johansson. Kokouksessa oli läsnä 21 henkilöä (nimilista liitteenä).
3. Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Tähän kohtaan lisättiin X.X:ää edustavan
Y.Y:n pyynnöstä eriävä mielide, missä he ehdottivat kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi X.X:n tilaa koskevat tieyksiköt
uudelleen, kohtuuttomina. He ehdottivat jäteautoa koskevien yksiköiden
tilalle 150 euron korvausta. Ehdotukseen ei kokousedustajat kuitenkaan
suostuneet, joten asiaa ei otettu kokouksen päätettäväksi.
4. Vuoden 2003 tilinpäätöksen vahvistaminen. Esko Pulli kävi läpi vuoden
2003 tilinpäätöksestä toimintakertomuksen ja taseet. Kokousedustajilla
ei ollut huomauttamista niiden suhteen. Tämän jälkeen hyväksyttiin ja
vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2003. (liitteet)
5. Hoitokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2003.
6. a) Vuoden 2004 tiemaksuille vahvistettiin tieyksikköluettelo- mikä oli jo
hyväksytty syksyn 2003 ylim.tiekokouksessa 17.11.03.
Tähänkin kohtaan Y.Y. esitti eriävän mielipiteensä, mikä merkittiin.
b) Käyttömaksun perusteiden hyväksyminen. Hyväksyttiin Esko Pullin
esittämä raskaiden kulkuneuvojen kuljetusmaksun kaavalaskelma, mikä
tarkoitti kuljetusten kappalemäärä kerrottuna auton paino täydessä lastissa
yhteen laskettuna tyhjän auton paino kertaa kuormat sekä sen jälkeen
auton käyttämä matka Kvarnbyn tiellä kertaa tieyksikön hinta.
(liitteet)
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7. Vuoden 2004 talousarvion käsittely ja yksikön hinnan määrääminen:
Hyväksyttiin vuoden talousarvio esitetyssä muodossaan ja vahvistettiin
tieyksikön hinnaksi 0,05 € per tieyksikkö. (liite)
Näin ollen hyväksyttiin myös maksuunpanoluettelo vuodelle 2004, mikä
muodostuu yksikön hinta kertaa yksikön määrä. Maksuunpanoluettelo
liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi, (liitteet)
Jälleen merkittiin tähän kohtaan Y.Y.:n eriävä mielipide.
8. Määrätään hoitokunnan toimikausi. Tulevan hoitokunnan toimikaudeksi
yksimielisesti määrättiin yksi (l) vuosi.
9. Hoitokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Esko Pulli, puh.johtaja,
Marjut Johansson, sihteeri ja Lissu Suursalmi, jäsen.
Varajäseniksi valittiin Johan Lindberg ja Kirsi Varinen.
Tässä yhteydessä sovittiin, että varajäsenet kutsutaan säännöllisesti
hoitokunnan kokouksiin.
10.Tilintarkastajiksi valittiin Sari Rinne ja Marja Ehmsten.
11 .Muut asiat
Lissu Suursalmi ilmoitti, että kesän aikana tiellä suoritetaan kaksi
liikennelaskentaa. Z.Z. ilmoitti, että heidän kohdallaan
tierumpu oli talvella tukossa, asia tutkitaan hoitokunnan toimesta
Vielä ehdotettiin tien hoidon luovuttamista kunnalle tai valtiolle,
josta ei kuitenkaan tehty mitään päätöstä.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.45.
Vakuudeksi:
Esko Pulli, puh.johtaja

Marjut Johansson, sihteeri

Olemme tutustuneet pöytäkirjaan ja toteamme sen kokouksen kulun
mukaiseksi:
Aatos Johansson
Pertti Savolainen
Tiekokouksessa läsnäolleita tien osakkaita, jotka tarkistivat pöytäkirjan.

