Referat fra årsmøtet, påsken 2009.
Tilstede, representanter fra 10 hytter. Et hyggelig årsmøte ble avholdt på undertegnedes hytte
Langfredag. Møtet ble avholdt utendørs da temperaturen til å begynne med var behagelig men
i løpet av møtets gang merket vi at det var tidlig på året ennå….
Årsregnskap – likviditet gjennomgått. Vi har tidligere hatt en del overskudd i velkassa
grunnet årskontingenten som var ca 200,- kroner høyere enn fellesomkostningene. Slik er det
ikke lenger. Årets kontingent på kr. 1800,- pr. hytte dekker så å si akkurat de utgiftene vi har
for sesongen 2008 – 2009.
Med noe økning av neste års utgifter vil dette bli for lite. Det ble derfor vedtatt å sette neste
års kontingent til kr. 2000,- pr. hytte. Vær obs på at dette også kan bli noe lite.
Dugnaden på veien i fjor høst ble sett på som så vellykket at det ble besluttet å gjenta dette
lørdag 19 september i år.
Ikke minst sosialt ble dette et meget fint arrangement. Dessverre ble deler av grusen som ble
utlagt noe bortfrest p.g.a. snøfall like etter men det var allikevel enighet om at høsten var den
beste tiden for slik aktivitet.
Gruskassa har vært tom en tid. Vi trenger grov knust grus som ikke er å få tak i så mange
steder i nærheten. Vi gjør et nytt forsøk i år.
Skiløypene har vært litt mangelvare i år også. Det er litt kapasitet og litt innkjøringsproblemer. Det vil tas kontakt for å bedre dette samt få åpnet løypa over Flevatn igjen.
Vi blir stadig flere hytteeiere innen vellet. Kun én hytteeier har foreløpig valgt å holde seg
utenfor fellesskapet. Veglaget og grunneier vil tilskrives for om mulig å få til en ordning slik
at alle får like vilkår for å betale avgiftene som blir pålagt oss.
Brøytingen har med få unntak vært godt ivaretatt. Årsmøtet henstiller til hytteeierne å selv ta
ansvar for egne parkerte biler. Setter man ut brøytepinner og gir beskjed til brøytemannskap
vil man få brøytet plass til egen bil. Gjesteparkering finnes nede ved Ølslykkja, oppe ved
gruskassa og ved p.plass ved oppslagstavle på myra.
Påskeskirennet har vært noe problematisk å få avviklet i år. Det blir litt vanskelig å rekruttere
tilstrekkelig med mannskaper blant årsmøtedeltagerne da det stort sett er de samme, med få
unntak, som møter hvert år. Heldigvis løste dette seg i år med velvilje fra noen av
medlemmene og det ble fremmet forslag om å skaffe mannskaper til neste års arrangement
blant årets renndeltagere. Takk til årets arrangører med Håkon Sommerstad og Knut Brandrud
i spissen. Det ble et vellykket renn med over 60 deltagende.
En liten bønn til hytteeierne tilslutt. Skal vi kunne drive enkelt må leder få beskjed ved salg av
hytte slik at ny hytteeier kan informeres. Det er også viktig at det gis beskjed om forandring
av adresse, e.post adresse m.m. gjerne også telefonnr. Jeg har en liste over hytteeiere, som kan
være noe mangelfull. Jeg har hos noen bare navnet til den ene parten, enkelte ganger når
ektefelle/samboer med annet etternavn betaler vet ikke jeg hvilken hytte det dreier seg om.
Kunne derfor vært fint om dere sender en epost med oppdaterte opplysninger, det vil lette
jobben betraktelig.
Ha en fortreffelig sesong på hytta. Med vennlig hilsen Dag Lysaker.

