Styremøte 19.03.2015!

Side 1 av 2

Referat fra styremøte 19.03.2015 i Egelandsdal hytteforening

Styremøte avholdt i Vertshuset på Ålgård Torsdag 19.03. 2015 kl. 19.00-21.30
Tilstede:
Per Gunnar Gundersen,
Ove Grønningsæter,
Ivar Berentsen
Leif Gaute Haugland,
Knut Asle Kroknes,

leder/formann (hytte 58)
sekretær (hytte 66)
styremedlem (hytte 68)
styremedlem (hytte 67)
styremedlem (hytte 69)

Aktuelle saker:
Sak 1

Brøyting
Det har vært en diskusjon om ønske om mer styring og kontroll med brøytingen av
parkeringsplasssen. Styret foreslår å opprettholde eksisterende avtale med brøyting
fokusert primært for helger og ferietid. Ønskes det brøyting utover dette foreslås det
rettet direkte til Ole Magne Egelandsdal. Det understrekes at dette vil da være for egen
kost.

Sak 2

Høyspentlinje
Styret har vært i kontakt med Dalane friluftsråd for trase informasjon etc. Informasjon
finnes på hjemmesiden til Dalane friluftsråd.

Sak 4

Vann og avløp til hyttefeltet
Fra Statusrapport 8.3.2015;
Fase 1 (kjøpe grunn og danne grunneierlag) er igang og 51 hytter har meldt sin
interesse, se hjemmesiden for mer informasjon.

Sak 13!
!
!
!
!

Veivedlikehold
Avtale er utført med Kjell Egelandsdal for grusing av veien med oljegrus fra bommen i
5-7 cm tykkelse. Grusingen vil utføres i Mai eller Juni. Pris ca 4-5 000.-

Sak 14!
!
!
!
!
Sak 15!
!
!
!
!

Kandidater til neste styre 2015-2016
Styret vil foreslå kandidater til neste styre som vedlegges årsmøteinnkallingen

Sak 16!
!
!
!
!

Revisjon av regnskapet
Styret v/Knut tar kontakt Jarl Einar Espeseth for en gjennomgang av regnskapet

Årsmøte 2015
Årsmøte ønskes avholdt på Bryne som vanlig og dato foreslås til 19.Mai. Formann
kaller inn.
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Eldre saker for informasjon:
Sak 12!
!
!
!
!

Forslag til veinavn
Styret står bak Jan Mosvolds forslag til veinavn for hytteveien, Orreknuten. Forslaget er
formidlet Eigersund kommune ved Johnny Monsen.

Sak 5

Søppelcontainer
Det er idag en (1) kontainer for å ivareta avfallsbehovet og dagens avtale med Dalane
Miljøverk (DIM) er basert på ´Bringeordningen´ hvor det kun er forbruksartikler som kan
kastes i kontaineren. Det medfører at følgende ikke skal i containeren;
Bølgepapp, metallting, elektrisk verktøy og utstyr, samt alle typer farlig avfall. Dette må
leveres til gjenvinningsstasjon. Slik levering er gratis.
Bygg og rivingsavfall, kassert inventar, leke-, sports- og fritidsutstyr, båt- og bildeler,
dekk, ødelagte presenninger o.l., må også leveres til gjenvinningsstasjon.
For annet restavfall (ikke klassifisert som farlig) kan Tonstad ved Ålevik være et
alternativ eller Gjenvinningstasjonen ved Tengsbroa.
Ålevik ved Tonstad, Mobil miljøstasjon/gjenvinningstasjon Google map:

58.662397,6.697606
Oversikt over returpunkt i Sirdal kommune	


	


Sak 7

Webside
Vedlikehold av vår webside var noe mer komplisert enn antatt og styret vil utarbeide
forslag for videre drift til årsmøte.
Gunnar Iversen har sagt seg villig til å vedlikeholde websiden inntil videre.
Styret er meget takknemlig for dette initiativet.
Det er i tillegg etablert en lukket facebookside, styret vil se på videre administrasjon.
Link

Sak 10

Medlemskontingent 2014
Kontigenten er på kr 600,- og bes betalt til kontonr 3201.58.19927 asap. Det er meget
viktig at betalingen merkes med hyttenr.
Sekretær sender ut mail i tillegg til giro til medlemmer uten epostadresse

.
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