Referat fra årsmøtet Påsken 2010.

Skiløyper:
Bjørn Erik Brateng fra løypelaget informerte om løypekjøringen, hvilke problemer som oppleves og
hvilke planer de har videre.
Løypelaget er et ganske nystartet foretak med store økonomiske og geografiske utfordringer. Kort
fortalt sliter de, som i år, med snø som kommer før frosten gjør myrer og bekker farbar med
løypemaskinen. De arbeider stadig med tilrettelegging slik at disse problemene blir færre, bl.a. med
klopper/bruer m.m.
Problemet er flerdelt, kapasitet, økonomi og tillatelse fra berørte grunneiere.
Kapasiteten ønskes å bedres med én maskin til, men før økonomien blir vesentlig bedret er dette for
stort løft. Økonomien bedres etterhvert, nå er de fleste hyttevel med på betaling av kr. 600,- pr.
hytte.
Årsmøtet var enig om at en god del manglet på topp løypeforhold, men at standarden på de løypene
som blir kjørt har vært meget god i forhold til tidligere år med kun snøscooter.
Ved å bidra til bedret økonomi i løypelaget legger vi grunnlag for et stadig bedre løypenett og
dermed også en verdiøkning av vår egen hytte. Det påstås at forskjell på eiendomsverdi med og uten
skiløypenett kan være så stor som 25%.
Vi vil derfor være litt tålmodige et par års tid, men ga løypelaget forståelse for at den pris som nå
betales pr. hytte ligger på et nivå hvor vi forventer økende kvalitet på løyper. Vi forventer også en
viss stabilitet i størrelsen på avgiften.
Dere kan finne mer om løypenettet på skisporet.no Under "velg skisted" finner dere løypenettet på
Oppland, og deretter Aurdal og Kruk løypelag.
For å gi løypelaget en bedret økonomi kommende sesong vil forfallsdato for kontingent/årsavgift bli
1. november i år, ikke på nyåret. Dette vil gjøre at vi kan viderebetale løypeavgiften når løypelaget
skal lønne sine medarbeidere.

Veibrøyting:
Det er inngått ny avtale om brøyting med Willy Byfuglien. Med forbehold om problemer av personlig
art vil han brøyte i nye 2 år til samme pris som i år. Det vil legges vekt på farbarhet i helger. Skal man
besøke hytte i midtuke bør man være skodd for en viss snømengde. Det går an å ringe Byfuglien og
forespørre/avtale om brøyting, men vær forberedt på å selv måtte betale for spesialbrøyting.
Erfaringsmessig lar han det ikke snø mye før han brøyter da det ellers kan bli for mye å fjerne, men
det kan fort bli vanskelige kjøreforhold for små biler med 2 hjulsdrift. Tlf. til W. Byfuglien er 95 84 74
20.

Årsavgift:
For å slippe vedtak om årsavgift som allikevel kan bli forandret p.g.a. prisstigning, ble det besluttet å
gå tilbake til tidligere års metode med kontingent (til diverse utgifter, porto, gruskasse, buffer m.m.
Denne er d.d. kr. 300,- og vil legges til faktiske utgifter som er påløpt (brøyting, veivedlikehold og
skiløyper).

Skirenn:
Nok et vellykket skirenn ble avviklet, denne gang med nær 80 påmeldte. Stor takk til de som bidro
med mange flotte premier og til Håkon Sommerstad og hans medhjelpere for et flott gjennomført
arrangement. Overskuddet ble hele kroner 1812,-.

Dugnad:
Fjorårets dugnad på veien var den andre på rad og den var såpass vellykket at vi prøver dette også i
år. Det ble av grunneier lagt på en del ny masse ifjor våres, men vi ser stadig at ytterligere ting kan
gjøres. Store steiner løftes opp av teleforandringer, svingen kan utbedres, gruskasse fylles m.m. Det
vil i år muligens kunne lånes inn en minigraver og dette skaper nye muligheter. Det er forøvrig en fin
måte å bli bedre kjent med hyttenaboene.
Dato for dugnad blir lørdag 4. september.
Det ble også luftet mulighet for en dugnad på skiløype traseen, bl.a. kan mye gjøres for å bedre
framkommeligheten over bekker/elver. Dette er dog såpass komplisert mht. grunneierforhold og
materialer at det ikke ble tatt noen beslutning foreløpig.
Er det noen som har mulighet for bidrag med f.eks. impregnerte stokker av en viss lengde kan dette
være avgjørende for senere dugnadsinnsats.

Valg:
Hytteforeningens leder var på valg. Undertegnede hadde på forhånd varslet om vilje til å fortsette
om ingen andre følte seg kallet og ble valgt for nye 2 år. Slik situasjonen er i dag er dette kun en
trivelig oppgave i kontakt med hyggelige hyttenaboer samt marginalt med jobb.
Den største jobben er inndriving av årsavgiften og purring på denne. Vil derfor oppfordre alle å
overholde betalingsfristen for å lette dette arbeidet, samt skape kontinuitet i utbetalingene. Det er
pr. dato 6 stykker som ikke har betalt årets kontingent og hele 13 stykker som ikke har betalt
løypeavgiften på kr.300,. Vær så snill å betal dette snarest så jeg kan viderebetale til
fordringshaverne.

For Espelifjell hytteforening

Dag Lysaker
Leder.

