Årsmøtereferat Espelifjell Hytteforening
Tid: fredag 18 april 2014
Sted: Sætersvingen
Referent: Nicolai Møkleby
Tilstede på årsmøtet:
17 representanter fra 12 hytter inkludert styret.
Fra styret:
Dag Bjørn Lysaker, leder
Nicolai Møkleby, styremedlem
Referent: Nicolai Møkleby
1. Innkalling og dagsorden godkjent
2. Årsberetning godkjent
3. Regnskap godkjent
4. Ingen innkomne saker
Saker behandlet på møte
Skiløyper:
 Dagens løypetrasse går over myrer med åpne elver. Dette gjør at det er utfordringer knyttet
til å få kjørt løypene før det er store snømengder.
 Det er ønskelig å få en løypetrase som går høyere opp i fjellet enn dagens trase. Styret vil ta
kontakt med løypelaget for å diskutere alternativ trasse.
 Det ble luftet forslag om å vurdere egen kjøring med snøskuter. Dette vil vurderes som et
alternativ dersom ikke samtaler med løypelaget fører frem.
Strøm:
 Status etter kartlegging av interesse for strøm er
 12 Nei
 39 Ja
 139 har ikke svart
 Vokks har sagt at det ikke er tilstrekkelig interesse til å igangsette utbygging.
 Siden en stor andel ikke har svart utsettes svarfristen til 30 april. Dersom det fortsatt er en
stor andel som ikke har svart etter 30 april vil styret ta kontakt med Vokks for å sikre at alle
har mottatt informasjon.
 Det er sendt forespørsel til Vokks om hvorfor prisen på utbygging er mer en doblet på 8 år.
Det er ikke mottatt svar på denne forespørselen.

Vei:


Valg



Det er behov for noe utbedring av veien knyttet til rydding av vegetasjon og fjerning av store
steiner som stikker opp i veien. Det tas initiativ til en dugnad med tentativ dato i midten av
juni. Endelig dato avklares i samarbeid med grunneier Martinsen.

Dag Lysaker ønsket etter åtte år og fratre som leder, men ønsker å fortsette i styret som
medlem.
Etter valget er det nye styret:
o Leder: Nicolai Møkleby
o Styremedlem: Tor-Åge Seipæjærvi
o Styremedlem: Dag Lysaker

Annet:










Det er etablert et overordnet vel for valdres. Espelifjell har fått forespørsel om å delta. Per i
dag ser ikke styret at det er hensiktsmessig å delta i dette samarbeidet grunnet tiden det vil
kreve å delta i et slikt samarbeid og kostnad knyttet til dette.
Ved omadressering av post kan postkasse ved bommen merket med “post til hyttene på
ølslykkja” benyttes. Det må i tillegg adresseres til gateadresse for hytta og 2890 Etnedal. Blir
det problemer med postkassen størrelse vil vellet kjøpe inn en større postkasse.
Det nye styret vil registrere vellet til Brønnøysund registeret
Nettsiden espelifjell.net etableres som nettside for vellet. Styret vil legge ut informasjon,
men det henstilles til at alle medlemmer legger ut relevant informasjon på gjesteboken.
Det er et ønske om at kontaktinformasjon gjøres tilgjengelig slik at det er mulig å kontakte
andre hytteeiere ved behov. Styret sender ut forespørsel til alle medlemmer for å undersøke
om noen ønsker å reservere seg mot at kontaktinformasjon gjøres tilgjengelig.
Det ble fremmet forslag om å flytte årsmøte til påskeaften, det var ikke interesse for dette og
fredagsmøte opprettholdes.

Espelifjell, 18 april 2014
Nicolai Møkleby, referent

