
Styremøte i Hytteforreningen
05.sep.19
Egersund

Møtt: Frank Boholm
Jan Godfrey
Trond Å. Karlsen

Forfall: Geir Tysseland
John Magne Fenne

Nr: Tema: Ansvar:

1

Nominasjon av styret.Styreleder: John Magne Fenne. 
Kasserer: Jon Godfrey. Sekretær: Trond Åsmund Karlsen. 
Styremedlem: Geir Tysseland. Styremedlem: Frank 
Boholm.

Styret

2

Møteplan for kommende år: 29. august 2019 - Egersund, 
21. november 2019 - Sandnes, 23. januar 2020 - 
Egersund, 19. mars 2020 - Sandnes. Årsmøte Bryne 23. 
april 2020.

Styret

3

Økonomi: Vi må bli flinkere til å få inn kontingent. Vi 
sender ut purring på kontingent for 2018 og 2019. Vi 
vurderer og å sende manglende innbetalinger til inkasso. 
Det er 27 som ikke har betalt for 2019.Geir og jan har 
problemer med å overføre fullmakt til Jan. Det er sendt 
ut mail med purring til de som ikke har betalt 
kontingent. Jan har fått reg. nytt styre i 
Brønnøysundregistret. Det er og mye rot med 
innbetaling. Vi oppfordrer alle til å føre på NYTT 
HYTTENR. på faktura.

Godfrey / Tysseland

4
Vi undersøker om det finnes et rimelig program for 
økonomistyring. Vi fortsetter med bruk av Excel.

Godfrey 

5
Hjemmesiden fungerer dårlig. Vi tar kontakt med 
redaktør for å eventuelt overta ansvar for hjemmesiden. 
Videreføres. Ikke tatt noen avgjørelser.

Fenne

6
Eier av 116/135 har fått faktura på innskudd i hyttevei. 
Denne er ved forfall ikke betalt. Vi sender purring. Dette 
må og følges opp!

Fenne

7
Angående bom. Det bør være maks 4 registrerte mobilnr 
pr hytte. Dette følges opp. Boholm tar ansvar for 
registrering. Vi endrer kode for registrering.

Boholm

8
Angående stikkveier: Styret lager to kart som skal vise 
stikkveier som styret vedlikeholder og stikkveier som 
styret brøyter. Denne følges opp på et senere tidspunkt.

Styret

9

Styret tar en befaring på kvaliteten på stikkvei mot 
"brekka". Dette tas opp på neste styremøte. Styret tar 
en befaring senere og ser på stikkveier, og planlegger 
dugnad på grøfter.

Styret

10

Vi kontakter et lokalt elektrikkerfirma og innhenter pris 
på serviceavtale på bom. Ikke behov. Vi bestiller 
elektrikker ved behov. Vi etterlyser og nøkkel til bom. 
Det er for enkel tilgang til bomnøkkel.

Karlsen

11
Eventuell grusing av vei tas opp på neste styremøte. Vi 
ser på befaring om det er behov for grusing.

Styret

12
Styret lager budsjett over veivedlikehold. Jan ordner 
budsjett.

Godfrey

13
Styret skal og gå i gang med å lage et årshjul for 
hytteforeningen. Frank lager et utkast til årshjul. Sendes 
resten av styret.

Boholm

14

Styret kaller inn til dugnad lørdag den 28. sept. For å 
utføre enkelt vedlikehold på veier og grøfter. Jan kjøper 
inn pølser og pølsebrød/lompe og brus. Vi griller i 
svingen på toppen av skibakken. Jan annonserer på 
facebook.

Styret

15
Styret i hytteforreningen er veldig godt fornøyd med det 
arbeidet som Ådne Iversen har lagt ned i den nye 
reguleringsplanen.

Styret

Sekretær
Trond Å. Karlsen

1


