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Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Vibeke Hveberg
Sigbjørn Solvin
Tommy Johansen
Per-Eirik Lillerud Slagsvold
Freddy Anonsen
Åshild Jensen
Frank Randen

Revisor
Revisor

Rune Kollstrøm
Lars Erik Aamodt

Valgkomite
Valgkomite

Svein Hansen
Harald Hellum

Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter i løpet av perioden.

Økonomi
Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 22 517,-.
De største utgiftene har vært løypekjøring.
Pr. 31.12.18 var det 7 medlemmer som ikke har betalt kontingent.
Velet har en god økonomi med totalt kr 177 449,- på konto pr. 31.12.18.

Vei
Grunnet slitasje ble det bestilt grusing til de mest utsatte stedene i Fjellveien og Vestlia. Et arbeid
entreprenør ikke fikk gjennomført før høstferie og det ble tele i bakken. Arbeidet er planlagt
gjennomført etter at snøen har gått våren/sommeren 2019.
Velforeningen har gjennom året hatt jevnlig dialog med styrelederen i Hanestad/Nysetervegen og
hadde en representant fra velet til stede på deres årsmøte i desember. Vedtektene for
Hanestad/Nysetervegen vil bli sendt inn til Jordskifteretten med tanke på å lage et veilag. Det vil bli
hentet inn priser på knuseverk og tilkjøring av grus i 2019. De ønsker å se på mulighet for brøyteplan
i samarbeid på hytteeiere. En brøyteplan kan evt innføres fra vinteren 2019/2020 som et sparetiltak
for å hjelpe med å skaffe penger til å gruse veien.
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Løyper
Det er foretatt vedlikehold på bruene over Gråsjøbekken.
Retningslinjer for løypekjøring før sesongen 2018/2019, samt at Løyperapport (status) er lagt ut på
nettsiden: http://grasjoen.no/l%C3%B8yper.html
Det er for 2018 kjørt løyper i henhold til retningslinjer.
Vi har fått tilskudd fra Stor-Elvdal kommune på 4400,- samt bidrag fra hytteeiere rundt Gråsjøen på
384,-.

Vann
Det er gjennomført kontroll/sjekk av felles vannposter i hyttefeltet med tanke på gjennomføring av
vedlikehold i 2019. Det er planlagt å bytte en defekt pumpe (Østlia) og etterisolere to vannposter
sommeren 2019.

Rudshytta
Det er gjennomført to dugnader på Rudshytta med beising og rydding utvendig. Det er også skiftet ut
flere tømmerstokker av Kommuneskogen, samt installert ny vedovn sommeren 2018.
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