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Rune Kollstrøm
Lars Erik Aamodt

Valgkomite
Valgkomite

Svein Hansen
Morten Henry Kleven

Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter i løpet av perioden.

Økonomi
Regnskapet for 2019 viser et underskudd på 7 416,-.
De største utgiftene har vært vedlikehold vei og løypekjøring.
Pr. 31.12.19 var det 11 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2019. I tillegg var det 5
medlemmer som har betalt for 2018 i 2019.
Velet har en god økonomi med totalt kr 170 033,- på konto pr. 31.12.19.

Vei
Det er foretatt vedlikehold av veiene i hyttefeltet gjennom skraping, grøfting, nedleggelse av rør og
duk samt tilkjøring av mer masse.
I forbindelse med saken i Jordskifteretten angående Hanestad-Nyseterveien og Gråsjøveien ble det
opprettet en arbeidsgruppe bestående av Sigbjørn Solvin, Per-Eirik Slagsvold, Torbjørn Rognstad og
Steinar Lilleaker. Gruppen har jobbet med å hente frem tidligere informasjon og avtaler til
Jordskifteretten og deltatt på rettsmøter. Det første møte i Jordskifteretten var 13 september 2019
og velforeningen ble tatt inn som part i saken. Saken er ikke avsluttet i 2019.

Løyper
Det er foretatt rydding av skiløype mellom Østlia og Fjellveien.
Retningslinjer for løypekjøring før sesongen 2019/2020, samt at Løyperapport (status) er lagt ut på
nettsiden: http://grasjoen.no/l%C3%B8yper.html
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Det er for 2019 kjørt løyper i henhold til retningslinjer. Det ble kjørt løype rundt Gråhøgda til påske
2019 etter at tillatelse var gitt fra Stor-Elvdal kommune og Rendalen kommune.
Vi har fått tilskudd fra Stor-Elvdal kommune på 4400,- samt bidrag via vipps på 687,75.

Vann
Det er gjennomført dugnad på brønnen i Østlia ved hytte 67. Pumpen er erstattet med en ny pumpe,
det er lagt nytt lokk på brønnen og det er foretatt etterisolering. Det vi bli foretatt en ny vurdering
sommeren 2020 om andre fellespumper skal rustes opp.
For helårspumpen i Vestlia ble det besluttet å foreta en kamerainspeksjon og eventuell påfølgende
nedsetting av tetningsrør for å bedre vannkvaliteten slik at denne pumpen blir en fullverdig
helårspumpe. Dette arbeidet rakk man ikke gjøre høsten 2019, men er planlagt gjennomført
sommeren 2020.
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