Styremøte Øvlinglia Hytteforening
29.06.2021, kl 19.00.
Hvor: Teams
Til stede: Ole Erik Holbø, Kjell Thore Magnussen, Einar Trønsdal, Margrete Skevik.
Økonomi:
Økonomioversikt, tilganger og rettigheter overført fra tidligere kasserer til Margrete. Hun
har nå fått oversikt over det meste. For 2021 er det økt kontingent til 700,Har ikke mottatt innbetaling fra alle, men har oversikt over hvem som har betalt.
Skal sende ut påminnelse til de som mangler.
Budsjett for 2021 dekker postene:
- Kontingent Stugudal fjell
- Vedlikehold stier
- Påskeskirenn - avlyst
- Gebyr til bank
Aktivitet
- OEH sjekker pris på grus til stier, forslag om å legge et lass ved øvre parkering slik at
flere kan bidra med å vedlikeholde stiene.
- Det er totalt 4 stier, nedre fikk grusing i fjor, øvre trenger vedlikehold.
Trasse fra øvre mot Holbø er gjørmete. Det sjekkes hva som kan gjøres,
Grøfting/duk?
- Bruer ok? Noe er gjort for en del år siden, OEH snakker med Arve Brenne om
tilstand.
- Nye eiere/medlemmer, hvordan fange dette opp slik at disse kan få tilbud av å bli
med i velforeningen.
KTM kontakter nabohytta og presentere hytteforeningen (Sylgløtt)
Årsmøte
- November? Eller høstferie?
- Forslag om Lørdag 16 oktober tidligst mulig gjennomføring av årsmøte
- Innhold kommer vi tilbake til.
Status veiprosjekt
- Tydal Kommune har sagt at ekspropriering iflm Lysholms eiendom ikke er aktuelt.
- Pr nå ser eneste løsning ut til at Gårdsbruket blir solgt.
- Styret diskuterte om det finnes løsninger som kan sikre oss veiretten? Det er ca 30
hytter, hva kan vi få til om f.eks. hver enkelt hytte legger i 10.000kr hver for å kjøpe
ut denne av Lysholm? Forslag om å legge fram en sak om dette til årsmøtet.
- Må sikre involvering av veilaget
- OEH legger referat ut på vår Facebook gruppe.

