MØTEREFERAT
Møtet gjelder: Årsmøte for 2009 i Øvlinglia Hytteforening
Dato og tid:

Mandag 09.11.09 Klokka 1900

Sted:

Peisestua i Ytre Malvik samfunnshus

Til stede:

28 oppmøtte

Forfall:

-

Referent:

Ingvild Johnsen

NB! Forslag til vedtak som det henvises til i referatet kan leses på innkallingen.
SAK 1

Valg av møteleder og to personer til å godkjenne protokoll
Møteleder: Geir Einar Gundersen
Godkjenning av protokoll: Trygve Gjermstad og Tore Sehm

SAK 2

Styrets beretning
Ble lest opp.
Arrangørene av årets påskeskirenn ble takket for godt gjennomført
arrangement.

SAK 3

Årsregnskap
Regnskapet for hytteforeningen gått gjennom av Arve Brenne. Regnskapet er
revidert og godkjent av Tore Sehm.
Godkjent regnskap legges ut på hjemmesiden.

SAK 4

Valg v/Trygve Gjermstad
Styreleder:
Geir Gundersen
Kasserer:
Arve Brenne
Sekretær:
Ingvild Johnsen
Varamedlem: Erling Lindgjerdet
Revisor:
Tore Sehm
Web-ansvarlig: Gunnar Trønsdal
Valgkomite:
Harald Ormberg
Trygve J. Gjermstad

- ikke på valg
- ikke på valg
- gjenvalgt for 2 år
- gjenvalgt for 2 år
- gjenvalgt for 1 år
- gjenvalgt for 1 år
- gjenvalgt for 2 år
- ikke på valg

SAK 5

Komité for påskeskirennet
Midtre del av feltet v/Geir Gundersen og Ingvild Johnsen
Påskeskirennet flyttes til Langfredag
500 kr godkjent til dekning av utgifter.

SAK 6

Reguleringsplan for Øvlinglia
Geir Gundersen orienterte om dialog med kommunen siden forrige årsmøte.
Det ble spilt inn at foreningen ikke ønsket å løse inn festetomtene til den
prisen kommunen tilbød hytteforeningen.
Foreningen ønsket fortrinnvis utvidet parkering ved eksisterende parkering
langs Riastenvegen pga høye kostnader forbundet med parkering ved bekken.
Kommunen har meddelt at det er leid inn konsulent for å utarbeide en
reguleringsplan for hyttefeltet. Kommunen har vært på befaring, og det ble

understreket at kommunen ikke tar sikte på en fortetting av feltet med flere
hytter. Hytteforeningen vil bli kontaktet når arbeidet er igang og et utkast til
reguleringsplan foreligger.
Det var i forkant av møtet ytret ønsker om forbedret ankomst inn i hyttefeltet. 2
ulike forslag ble lagt frem:
1) Forbedret traktortrasè for transport av varer og utstyr inn i feltet. Dette har vært
ønske fra foreningen i mange år og man har vært i dialog med kommunen. Det
er tidligere avsatt 5000 kr til dette formålet på årsmøte.
2) Bilvei inn til hyttene for å bedre ankomsten inn til hver enkelt hytte.
Forslagene førte til omfattende diskusjoner. Et flertall av hytteeierne ønsket
fortrinnsvis å undersøke mulighetene for å få utbedret allerede eksisterende
traktortrasè inn i feltet. På denne måten kan transport av varer og ustyr inn i
feltet gjøres uten at grunnen ødelegges.
En egen ”Veikommitè” bestående av Arve Brenne, Egil Tjernvoll og Anne
Røddesnes ble etablert. Kommiteen har ansvar for å utarbeide forslag til
hvordan transporten inn i hyttefeltet kan forbedres og å kontakte kommunen
slik at hytteforeningens synspunkter ivaretas i arbeidet med reguleringsplanen.
SAK 7

Brøyting av Riastvegen – bomsystem
Gunnar Trønsdal presenterte regnskapet for vinterbrøyting og bomsystemet.
Regnskapet er revidert og godkjent av Tore Sehm.
De to mulige løsningene for bomsystem i vinterhalvåret ble presentert.
Tilbudet fra styret i Riastenvegen på leie av automatisk bom i vinterhalvåret
var 1900 kr/mnd eks. mva. Det ble derfor besluttet å gå bort fra forslaget til
vedtak og å gå for gammel løsning der nøkkelsystem benyttes også denne
vinteren. For neste år bør det arrangeres et felles møte mellom alle
hytteeierene som benytter Riastenvegen, slik at man kan komme til felles
enighet om hvilken løsning man ønsker på sikt.
Brøytekontigenten ble hevet til 1350 kr for sesongen 09/10, og brøytebevis ble
delt ut til de oppmøtte på årsmøtet. Alle ble bedt om å betale kontingenten i
januar 2010 for å unngå at Gunnar belastes med skatteutgifter på innbetalt
beløp.

SAK 8

Oppkjøring av løyper – finansiering
Forslag til vedtak om støtte på 150 kr. pr. medlem for sesongen 2009/10 vedtatt
enstemmig.

SAK 9

Fastsetting av årskontingent.
Forslag til vedtak om å beholde kontingenten uendret på 200 kr. pr
medlem/hytte vedtatt enstemmig.

SAK 10

Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.
Saker på årsmøtet:
o Nedre bru trenger opprustning. Kostander til utbedringen dekkes av
hytteforeningen.
o Tore Sehm ønsket at informasjon til hytteforeningens medlemmer
fortrinnsvis gis via hjemmesiden, alternativt e-mail. De som ønsker
informasjon via brev må melde fra om dette til Gunnar. Medlemmene
har selv ansvar for å melde fra om endringer i postadresse og e-mail
adresse.

Ingvild Johnsen

