Espelifjell Hytteforening

Referat fra årsmøtet i Espelifjell Hytteforening 2008
Årsmøtet ble holdt på hytta til Terje Ottersen Langfredag. Takk til Terje som stilte
hytta til disposisjon! Normalt bra oppmøte.
1. Årsberetning. Ingen vesentlige kommentarer
2. Regnskap. Regnskapet ble kort gjennomgått. Som det framgår har vi igjen et
underskudd. Dette var i og for seg planlagt. Vi har nå over noen år tæret litt på
kontoen, da det ikke har vært sett som viktig at foreningen har mye penger på konto.
Nå er imidlertid beholdningen såpass lav at det må skje en kontingentøkning.
3. Saker til behandling
o Endring av betalingsmodell for veivedlikehold og brøyting.
Etter en del debatt ble det vedtatt at vi ikke går inn for en endret modell i
denne omgang. Dvs. at veien fram til siste parkeringsplass ved myra deles likt
over alle hytteeiere som tidligere. For de to resterende veiene var det enighet
om at man skal gå for en fast tilleggsavgift til hytteforeningen for de hyttene
som sokner til veiene, slik at det går en felles betaling for veivedlikehold og
brøyting fra hytteforeningen. Dette vil gjøre det enklere for alle parter. Dette
beløpet vil bli noe forskjellig for de to veiene. Årsmøtet valgte imidlertid å
utsette innføringen av dette inntil videre, inntil flere hytter kopler seg på den
nye veien. Dette vil si at for vedlikehold 2008 og brøyting 2008/2009 vil
oppgjør for disse to veistubbene skje utenfor hytteforeningen, og at dette tas
opp igjen på neste årsmøte
o

Brøyting
I hovedsak er vi godt fornøyd med brøyting, sett i forhold til det vi betaler til
Byfuglien. Byfuglien har varslet at han vil øke brøyteavgiften, men vi har ikke
fått noe skriftlig på dette enda. Avventer dette. Det har ikke vært økning på
mange år (kanskje 10), så det er vel ikke noe å si på.
Vedtak: Årsmøtet vedtok at vi skal betale 2.000 ekstra for inneværende
vintersesong, pga. unormalt mye snøfall. Dette gjorde vi også for en del år
siden da det var en liknende ekstrem snøvinter.
God brøyting av parkeringsplasser er avhengig av at det settes opp
brøytestikker. Den enkelte hytteeier er i utgangspunktet ansvarlig for dette.
Det ble påpekt at parkeringsplassen i den bratte svingen må brøytes
annerledes. Slik den har blitt brøytet i vinter er det farlig, da biler som ikke
kommer opp lett kan skli rett inn i parkert bil.
Vedtak: Vi ønsker avtale om at brøyting skjer fram til 1. mai.
Kan også nevnes at det er OK å kontakte Byfuglien om man tenker seg
oppover utenom vanlige helger. Han er normalt fleksibel.

o

Vei
Noe diskusjon om vedlikeholdsnivået. Vi betaler 6000 per år, som ikke er
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veldig mye, men samtidig er vedlikeholdet noe labert.
Vedtak: Henstilling til Martinsen om å legge noe ekstra i vedlikeholdet i
forhold til anleggsvirksomhet ved hyttebygging. Denne ekstra slitasjen skal
ikke belaste eksisterende hytteeiere, men må dekkes av grunneier.
Det ble igjen nevnt til orientering at det vi betaler ikke er en avgift, men et
bidrag til veivedlikehold. Det ble luftet om det kunne være relevant med et
veistyre, men dette ble vurdert som unødvendig ekstra belastning på
hytteeierne med et nytt styre å ha folk i.
o

Dugnad
Det kom fram forslag om å avholde en årlig dugnad på veien. Dette er nyttig,
også som et sosialt tiltak. Som best egnet tidspunkt for dugnad ble valgt
helgen mellom de to høstferieukene. For 2008 blir dette helgen 4-5 oktober.
Det anmodes om at alle tar med egnet redskap, så kan vi se hva vi kan få gjort
av forbedringer. Om vi samtidig får kjørt til noen lass med grus kan vi få gjort
en god del. Det vi samtidig ønsker er å få fylt opp strøsandkassa og om noen
har utstyr få gjort noe kantklipping.

o

Løypekjøring. Orientering fra vår representant i løypelaget, Terje Ottersen.
Info i innkallingen til årsmøtet var feil. Vårt løypelag leier stormaskinen fra
Aurdal/Kruk på timebasis. Prisen for skiløyper i år er enda ikke klart, men kan
bli omtrent som i fjor. Det ble påpekt noe mangelfull løypekjøring med
scooter, men man er godt fornøyd med nettet.
Vedtak: Årsmøtet ønsker å utrede videre mulighet for at større deler av, helst
hele, løypenettet vårt kan kjøres med stormaskin. Når først traseen er
klargjort, vil ikke kostnadene bli høyere enn scooter, og regulariteten blir
antakelig bedre. Utfordringen er at stormaskinen ikke kan kjøre over rabber,
og heller ikke over vann. Hvor mye tilretteleggingsarbeid dette kan medføre er
derfor litt uklart.
Vedtak: Vi vil be om at løypekjøring skjer til og med påske eller til 15 april
ved tidlig påske som i år.

o

Gratispassasjerer. Som mange husker har en av hytteeierne meldt seg ut av
foreningen, etter masse krangling om skiløyper. Vi har grunn til å tro at
vedkommende ikke blir krevd for avgift til brøyting og vei. Årsmøtet vedtok
at styret sender brev til veistyret, Byfuglien og Martinsen og ber dem om å
sende krav på innbetaling med et skikkelig ekspedisjonsgebyr. Samtidig kan
dette brevet inneholde en anmodning om at betalingen skjer gjennom
hytteforeningen. Dette er viktig for å unngå flere slike saker.

o

Årsmøtet neste år: Enighet om at årsmøtet skal være på langfredag som
vanlig.

o

Kontingent: Kontingent for hytteforeningen økes til 1.800 kr. fra 2009. Som
nevnt går vi for tiden noe i underskudd, og det er ventet noe økning på
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skiløyper og brøyting. Det var enighet om at vårt kostnadsnivå er ganske lavt
sammenliknet med en del andre hytteområder.
4. Valg. Det ble vedtatt å skille mellom leder i hytteforeningen og ansvarlig for
påskeskirennet. Neste år er det vi som har ansvar for skirennet. Det er også enighet
om at det ikke er nødvendig med mer enn en person i styret.
o Ny leder: Dag Lysaker. Dag har tidligere også vært leder, så her ligger
lederklubba i gode hender. Telefon 67072190
o Ansvarlig for skirennet: Håkon Sommerstad. Håkon er ny hytteeier, overtatt
hytta til Trond Evensen.
Referent: Knut Brandrud

