Ekstraordinært årsmøte 08.Jan$&r 3S I 5

Referat fra ekstraordinært Årsmøte 2015 i Egelandsdal Hyttelorening
Avholdt: Torsdag O8.Januar kl 19.00 - 21.00

Sted:

Velferdssenteret

- Sivdamsenteret,

Røyrvika 10, Bryne

Det var frammøtt 37 hytter/medlemmer, til sammen 48 personer.

Tilstede fra styret:
Per Gunnar

Gundersen

Grønningsæter
KnutAsle Kroknes
lvar Berentsen
Leif Gaute Haugland

Ove

Lederfformann (hytte 58)
Sekretær (Hytte 66)
Kasserer (hytte 69)
Styremedlem (hytte 68)
Styremedlem (hytte 67)

Saksliste og saksdokumenter var sendt ut pr e-post tilde medlemmer som styret har registrert
med e-post adresse og pr. post til øvrige medlemmer. Møtet ble ledet av styreformann Per
Gunnar Gundersen. Formannen ønsket velkornmen til møtet.
Følgende saker siod på dagsorden:

Sak 1: Valg av møteleder.
Formann Per Gunnar Gundersen ble enstemmig valgt som møteleder.

Sak 2: Valg av referent.
Sekretær Ove Grønningsæter ble enstemmig valgt som referent.

Sak 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen.
Styremedlem og kasserer lvar Berentsen {Hytte 68) og KnutAsle Kroknes (Hytte 69) ble
enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4: Behandle prosjekt gruppens saksfremlegg for ekstra ordinært årsmøte som følger:
Fase 1: Erverv av grunn ved gjennomføring av signerl intensjonsavtale.
Fase 2: Planlegging, prosjektering og utbygging av vann og avløpsanlegg.
- Tilhørende utkast til inlensjons avtale med grunneierne og kart over aktuelt areal som skal
kjøpes og erverves (fase 1)og senere {Fase 2) eventuelt utbygging av felles vann og
avløpsanlegg sorn eventuelt skalskje i regi av et særskilt grunneierlag bestående av deltakende
hytte eiere.

-Tilbakemeldings$ema som medlemmene kan benytte tilå melde tilbake interesse eller ikke.
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Prosjektgruppen redegjorde for saksfremlegget ved innledning av Ådne lversen {se vedlegg 1)
og teknisUøkonomisk gjennomgang av Trond Karlsen (se vedlegg 2). Medlemmene ga
tilbakemelding om det gode arbeidet som blifi utført og berømmet gruppens forhandlingsevne.
Årsmøtet ga full (100%) tilslutning fra de fremmøtte 36 hyfter å fortsette arbeidet med videre
utredning av fase 1.
Videre arbeid vilda være å innhente endelig bindende påmelding for oppretting av grunneierlag
og fullførelse av intensjonsavtalen for erverv av felles grunn.

$tyret ønsker å få en så bred tilbakemelding fra medlemmene som mulig og oppfordrer
derfor de som ikke har sendt inn tilbakemeldingsskiema (se vedlegg 3) om gjøre dette
snarest, også de som er i mol forslaget, husk å sette på hyttenr.
Benytt gjerne styrets epost: styret@egelandsdalhytteforening.no helst innen uke 4.
Sak 5l Votering over Jan Movolds forslag vedrørende vedtektsendring- Forslaget gikk i korthet
ut på at ref vedtektenes $ 7-4.ledd her, 'konkrete, større felles prosjekter (vei, vannforsyning
mv)'- vildet være en fordelom flest mulig av hytteforeningens medlemmer står bak vedtak som
fattes. Det stemrnes om å gå fra alminnelig flertall som idagens vedtekter til2/3 flertall.
Forslaget ble iht forslått agenda å stemmes på før sak 4. Det var en god og grundig diskusjon
som avklarte evt. fordeler og konsekvenser ved forslaget.
Forslaget ble nedstemt med 29 hytter i mot og 7 for, mao man opprettholder dagens vedtekter
med alminnelig flertallslik de fremstår uten endring.
Det skal imidlertid bemerkes at det ønskes en presisering ivedtektene tilopprettelsen av
grunneierlagel ifm fase 1 arbeidet om at forskuttering av hytteforeningens felles midler blir betalt
tilbake som et alminnelig lån.
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Oppsummerlng;
Følgende vadtak ble fattet av årsmøtet:
Vedtak:

t.

Årsmøtet gir sin tilslutning til foreliggende intensjonsavlale lor erverv av den del av gnr 116
bnr 4 som inngår i området som er regulert som Egelandsdal hyttetelt.

2.

Erverv av eiendom og sonere utblgging av felles vann- og avløpsanlegg skal skje i regi av
et særskilt grunneierlag bestående av deltakende hytteeiere.

3.

Nåværende arbeidsgruppe gis videre mandat til å lå realisert fase 1 i tråd med
intensionsavtale og de føringer som ellers er skissert i sakslremlegget her.

4.

Arbeidet skalskje isamråd med styretfor hytteforeningen, og medlemmene i
hytteforeningen skal holdes løpende orientert. Når formelt grunneierlag er etablen, overtar
styrende organer i dette ansvaret for det videre arbeid.

5-

Kostnader som påløper i første lase inntil grunneierlagel er etablert, forskutteres av
hytteforeningen. Når grunneierlaget er etablert, skal lorskutterte utgifter betales tilbake til
hytleforeningens kasse.

12,01.2015
Ove Grønningsæter
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Knut Asle Kroknes

Kasserer
Hytte 69
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lvar Berentsen
Styremedlem
Hytte 68

Vedlegg

VA gruppens status
VA, en rnul ig teknislvøkonomisk gjennanrtøring
TilbakemeIdingskjema
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