Årsmøteprotokoll
Årsmøteprotokoll for Øvlinglia hytteforrening 10. november 2014
Sted: Midtsand Grendahus

Sak0: Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent uten innvendinger
Sak1: Valg av møteleder og to personer til å godkjenne protokoll. Godkjenning av innkalling
Arve Brenne ble valgt som møteleder
Robert Molde ble valgt som sekretær
Jo Olav Trønsdal og Per Åge Krogstad ble valgt til å underskrive protokoll
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak2. Godkjenning av stemmeberettigede og evt. Fullmakter fra medlemmer som ikke er på møtet
17 av 28 hytter var representert. Hytte nr 28 er solgt og ny eier deltok på årsmøtet. Det ble fremmet
forslag om at hytte nr 28 fikk delta med en stemme selv om det formelle ikke var i orden.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak3: Styrets beretning
Styrets leder leste opp styrets beretning. Ingen bemerkninger.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak4: Årsregnskap (Vedlegg)
Årsregnskapet ble gjennomgått av kasserer Steinar Rye. Kommentarer til årsregnskapet
Noen har betalt inn årskontingent for 2015 i tillegg til 2014. Dette forklarer den høye
inntekten
En person har fått tilbakebetalt kontingent da vedkommende ikke var medlem i
hytteforeningen. (Melding om kontingentinnbetaling ble ved en feiltagelse sendt til
deltagere i brøyteordningen)
Feil i bokført verdi for 2013 (3328,67 skal være 3129,67)
Forslag fremmet om endring av regnskapsår med avslutning i september
Revisors beretning ble opplest.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak5: Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2014
Valgkomiteens innstilling ble fulgt
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak6: Fastsetting av årskontingent
Årskontingenten holdes på samme nivå som tidligere, 500kr
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak7: Oppkjøring av løyper
En ekstra løype som går gjennom feltet er blitt merket på kartet. Denne løypen har fått blå farge og
har derfor samme status som eksisterende løyper på motsatt side av Riastveien.
Årsmøtet besluttet å opprettholde støtten til Stuggudal Fjell
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 8: Budsjett 2015 (Vedlegg)
Forslag til budsjett ble forelagt årsmøtet. En adm post er opprettet for å gi støtte til evt
møtevirksomhet ifbm reguleringsplan for vei. Det er ikke budsjettert med overskudd.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak9: Komité for påskeskirenn
Vedtak: Midtre felt skal arrangere og får ansvar for å danne en komité.

Sak 10: Revidering av reguleringsplan
Befaring i feltet ble gjennomført 5 nov. Øvlinglia var representert med Arve Brenne, Einar Trønsdal
og Bent Ove Hyldmo. I tillegg stilte Tydal kommune med to representanter og GeoTydal med en
representant. Veitrasé ble befart og nytt kart for mulig veifremføring ble laget (se vedlegg). Det er
fokusert på at det kun skal lages en bro over elva. Kart ligger vedlagt og medlemmene oppfordres til
å komme med kommentarer på dette innen 24 nov. En egen e-post til dette formålet er opprettet
vei@ovlinglia.com
Innspill på trasé kan meddeles styret via denne adressen.
En egen veikomité ble oppnevnt bestående av det eksisterende styret samt den eksisterende
veikomiteen. Det var årsmøtets oppfatning av de forskjellige «øyene» i feltet var godt representert
med denne sammensetningen. Medlemmene må samles om og bli enige om hovedtraseen i
forslaget raskt slik at tilbakemelding kan gis Tydal kommune.
Kostnader, kostnadsfordeling og standard på vei vil bli diskutert etter at reguleringsplanen er klar.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 11: Veikomiteens arbeid.
Egil Tjernvoll orienterte om veikomiteens arbeid. Ingen aktivitet i 2014

Sak 12: Brøyteordningen
Styrets leder informerte om ordningen. Alle som var med i fjor er med i år også. 2013/14 gikk med
overskudd ettersom veien var bra og trengte lite påfyll med grus. Brøyteavtalen med Ås transport
varer i enda 4 år
Sak 13: Innkomne saker
Det var ingen innmeldte saker til årsmøtet
Sak14: Eventuelt
Postkassen har blitt ødelagt. Ny postkasse er bestilt.

Vedlegg
Revidert budsjett for 2015
Forslag til vei for Øvlinglia hyttefelt
Valgkomité innstilling
Revidert årsregnskap

Robert Berg Molde
Referent

Jo Olav Trønsdal

Budsjett Øvlinglia Hytteforening 2014/2015
Beholdning pr. 31.10.2014

14 056,17

Inntekt
Kontingent
Kontingent 2015 (24*500)

12 000,00

(4 stk har betalt for 2015 i 2014)

12 000,00 12 000,00
Kostnader
Årsmøte husleie/servering
Løypekontingent (28*200)
Medlemsskap Stugudal Fjell
Hjemmeside
Påskeskirenn premier/pølse etc.
Vedlikehold Vei/stier
Adm./porto
Diverse

Resultat

10.11.2014
Øvlinglia Hytteforening
Arve Brenne (leder)

1 000,00
5 600,00
200,00
500,00
1 000,00
3 500,00
1 500,00
400,00
13 700,00 13 700,00
-1 700,00

