Styremøte i Hytteforreningen
15.mar.19
Møtt:

Roger Handeland
Frank Rohde
Geir Tysseland
Trond Å. Karlsen

Forfall: Frank Boholm
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Tema:
Ansvar:
Bom må settes i drift. Den må justeres på nytt. Bom ok.
Styret må skifte kode på nøkkelboks. For mange har
Boholm
tilgang på denne.Boholm følger opp.
Betongstein inderst i feltet er på vei ut i grøft. Kjetil
Karlsen
Eigelandsdal skal utbedre stein til våren.
Signering av protokoll fra årsmøtet må utføres og legges
ut på hjemmeside. Det er Karlsen og Rogstad som skal
Tysseland
signere. Tysseland sender ny protokoll.
Kart ved bom oppdateres og utbedres. Er det behov for
å beholde skilt? Styret foreslår å fjerne skilt. Saken tas
Styret
opp på årsmøte.
Styret har observert at eier av 116/135 har ordnet seg
gangvei fra Hytteforreningens vei. Kasserer sender
Tysseland
faktura på innmelding til eier av 116/135.
Det blir vårdugnad på vei og grøft. Dato for dugnad
Styret
diskuteres på årsmøtet.
Neste styremøte i Hytteforreningen blir 11. april i
Styret
forkant av årsmøtet.
Vi venter med å sende ut faktura på reguleringsplanen
Styret
til den er ferdig.
Styret tar en gjennomgang på hvem som er registrert på
Styret
bom.
Sakslistetil årsmøtet må sendes til medlemmer av
Roger
hytteforreningen. Roger oppdaterer og sender til Geir.
Maillisten må oppdateres.
Roger
Innkommede saker til årsmøtet må være hos styret
innen 27. mars. Saker må sendes på mail, ikke på
Styret
facebook.
Ny reguleringsplan skal behandles av styret når denne
Styret
foreligger.
Økonomi. Saldo ved årsskiftet: ca. 30000,- på veikonto
Geir
og 81000,- på drift.
Kontingent for 2019: Forslag på 1300,- med vei, og 650,Geir
uten vei.
Følgende hytter er registrert med på brøyting av vei:
9,14,15,16,18,23,39,45,48,52,54,59,61,73,77,82,83,84,9
Styret
2.
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Styret foreslår at det settes en begrensing på 4
registrerte mobilnr på hver hytte som er med på bom.
Dette for å holde mere kontroll på hvem som er med på
veien.
Påskeløp. Styret forespør Emberland om han vil ta
ansvar for dette.
Hvem som skal være med på facebook gruppen. Styret
foreslår at dette diskuteres på årsmøtet.
Oppsett på styret på hjemmesiden må oppdateres.
Roger snakker med Fagerland.
Styret: Handeland og Rhode går ut. Tysseland, Boholm
og Karlsen sitter ett år til. Roger kontakter de to neste
på lista. Vi følger numerering av hyttenr.
Sekretær
Trond Å. Karlsen
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