Gråsjøfeltets Velforening
REFERAT FRA ÅRSMØTE
Lørdag 07. april 2012
Mye fint vær, men lite snø preget påsken. Skirennet ble arrangert av hytte 52 og 58,
som planlagt. Årsmøte, som var berammet til kl 1500, ble utsatt til ca kl 1520, på grunn av
stor deltagelse i skirennet.
- 36 hytter var representert på årsmøtet.
Dagsorden:
Godkjenning av innkalling.
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen, (hytte 50 og hytte 12).
1. Årsberetning,- godkjent uten kommentarer.
2. Regnskap,- godkjent uten kommentar
3. Valg,- valgkomiteen ved Bertil Amundsen og Mette Pellerud la frem sitt forslag til
nye styremedlemmer og andre funksjoner. Dette ble enstemmig vedtatt ved
akklamasjon.

Styret:
Styrets leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Jan Arild Lindstad
Kåre Sandklev
Jan Erik Dahlen
Freddy Antonsen
Thomas Nymoen
Sigbjørn Solvin
Ivar Wagle

Hytte 14
Hytte 104
Hytte 102
Hytte 113
Hytte 72
Hytte74
Hytte 24

Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalgt for nye 2 år
Gjenvalgt for nye 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny, valgt for 2 år

Rune Kollstrøm
Lars Erik Aamodt

Hytte 69
Hytte 63

Ikke på valg
Gjenvalgt for nye 2 år

Mette Pellerud
Bertil Amundsen

Hytte 25
Hytte 20

Ikke på valg
Ikke på valg

Revisorer:

Valgkomite:

4. Innkomne forslag til avstemming/utredning:
A. Skiløyper.
Det ble vedtatt som en prøveordning, at alle løyper blir kjørt opp til hver helg mellom
Jul og Påske, hvis forholdene tillater det. Scooterfører vurderer forholdene.

B. Strøm.
3 hytter ønsket en utredning om muligheter for knytning til strømnettet. For liten
interesse. Saken vedtatt avsluttet.

C. Hanestad Nyseterveien.
Jon Hagelund, hytte 43, velets frivillige representant i Hanestad Nyseterveien,
refererte regnskap og viktige momenter fra styremøte i nevnte vei.
På grunn av dårlig økonomi i Hanestad Nyseterveien og at veien i løpet få år vil trenge
et nytt lag med banegrus, så ønsket Veistyret at Årsmøtet i Velet skulle ta stilling til en
økning av årskort prisen, til kr 1300,-. Årsmøtet i Velet aksepterte dette.
Gråsjøen 2. er pålagt kjøp av årskort i Hanestad Nyseterveien. Det ble foreslått av en
representant fra Gråsjøen 2, at også hytteiere i Gråsjøen 1. (gamle feltet) bør pålegges
kjøp av årskort på veien. Dette vil gjøre økonomien i Hanestad Nyseterveien enda mer
forutsigbar, og sikre veiforbindelsen til hytteområdet. Årskostnaden for å være
hytteeier i området, vil da bli kr 1900,- (+ renovasjonskostnader), noe som ansees som
rimelig, sett i forhold til at hyttene er relativt lett tilgjengelige både sommer og vinter.
Det presiseres at forslaget om at hytteeierne i Gråsjøen 1 (gamle feltet) også skal
betale årskort for Hanestad Nyseterveien, IKKE ble tatt opp til votering på årsmøtet.
Styret støtter dog argumentasjonen og vil oppfordre alle hytteeierne til å kjøpe årskort
på Hanestad Nyseterveien. Dette vil være en tilnærming til utjamning mellom
Gråsjøen 1. og Gråsjøen 2. (se for øvrig pkt D under).
Svein Huse hytte nr 52, tar ansvaret med å finne ut hvor mange M-skilt og
stolper som ligger på bakken eller eventuelt mangler langs Gråsjøveien. I samarbeid
med Jon Hagelund Hytte nr 43, tar de kontakt med styret i Hanestad Nyseterveien og
initierer en dugnad i løpet av sommeren.
D. Vei/vann Gråsjøen 1. og 2.
Det var å oppfatte på Årsmøtet, at de fremmøtte hytteeierene ønsker utjevning mellom
Gråsjøen 1. og Gråsjøen 2., i forhold til kostnader når det gjelder sommervedlikehold
og vinterbrøyting av adkomstveier. I dag er oppsitterne i Gråsjøen 2. økonomisk
ansvarlig for både sommer- og vinter-vedlikeholdskostnader på sine veier. I Gråsjøen
1. er sommervedlikeholdet dekket av Velet, og brøyting dekkes av Hanestad
Nyseterveien. Det arbeides for en ordning der Gråsjøen 2. inngår i samme
vedlikeholdsprogram som Gråsjøen 1.
Det samme gjelder vannposter i de to feltene. Pr. dd. er hytteeierene i Gråsjøen
2. eiere av 3 vannposter med manuelle pumper. Disse har blitt benyttet av hytteeiere i
Gråsjøen 1. og oppsittere ”på Sjøen”. Pumpene er i følge Kommuneskogen, (som er
ansvarlig for vedlikeholdet på disse i dag), ikke dimensjonert for så hyppig bruk, som
de til tider har blitt utsatt for. Kommuneskogen har ytret ønske om at Velet skal overta
ansvaret for disse pumpene. Velet arbeider med utredning av behov for nye-/utbedring
av eksisterende-, vannposter i Gråsjøen 1. Det ble på årsmøtet etablert en
”vannkomite”, bestående av Velets styre og Køhler i hytte 36 som viser seg å ha stor
kunnskap innenfor område vann. Disse skal jobbe med å kartlegge eksisterende
vannposter, og vurdere disses beskaffenhet. Det vil også bli utarbeidet alternativer for
å supplere dagens vannforsyninger i Gråsjøen 1, med nok vann både sommer og
vinter. Finansiering av vannposter i Gråsjøen 1, må utarbeides i samråd med Gråsjøen

2, da vei og vann økonomisk vil gripe inn i hverandre. Her må begge parter finne seg i
og både gi og ta, slik at vi blir ett Vel, med like rettigheter og plikter.

D. Invitasjon til hytteeiere som pr. dd. ikke er medlemmer av Velet.
Det vil bli tatt kontakt med hytteeierene rundt Gråsjøen og området rundt begge
setrene, for å forsøke å få disse inn i Velet. Dette vil ha stor økonomisk betydning for
Velet, da det dreier seg om ca 30 hytter.

Til orientering:
-Et par stykker har ikke betalt kontingent i 2011. Mange måtte purres, og det mangler
ofte vesentlige opplysninger om hvilken hytte det betales for. Hyttenummer er den
eneste viktige opplysning som skal påføres betalingsblankett, enten den er elektronisk
eller i papirversjon.
Hvis noen av hytteierene har problemer med elektronisk faktura, så kan mailen med
betalingsoppfordringen returneres til styret med påført ønske om papirversjon.
-Det vil bli tatt kontakt med styret i Hanestad Nyseterveien, i forbindelse med behov
for kantslått i Velets veier. Dette for å koordinere med evt. kantslått av Hanestad
Nyseterveien.
Styret er ikke kjent med spesielle forhold vedrørende Rudshytta.
Påskeskirennet: Årets arrangører var: Hytte nr 52 Huse og nr 58 Kjendli
Neste års (2013) arrangør: Hytte 43 Hagelund og hytte nr 84 Harebo/Zach

Thomas Nymoen, hytte nr 72
(sign.)
Referent

Jan Arild Lindstad, hytte nr 14
(sign.)
Leder i Gråsjøen Velforening

Svein Hanssen, hytte nr 50
(sign.)
Person til godkjenning av protokoll

Hauge, hytte nr 12
sign.
Person til godkjenning av protokoll

