Årsmøte Gråsjøen velforening 2014
Protokoll
Åpner: Kai Soot
Møtet i Gråsjøen velforening startet kl.15.00 den 19/4.2014.
Til stede: 27 hytteeiere

A.

Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble vedtatt uten endringer.


B.

En av hytteeiere har hatt problemer med e-posten og således ikke mottatt
innkallingen.

Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Børge HedemannLarsen og Steinar Lilleaker ble valgt.

C.

Årsberetning 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ny brønn er etablert i krysset Vestlia/Fjellveien.
Det er gjennomført noe kantslått langs Fjellvegen.
Løypekjøring vinteren 2014 er blitt utført som vinteren 2013.
Noe vedlikehold av veiene er blitt gjennomført.
Noen hytteeiere har ligget på etterskudd med innbetalingen men er nå à jour.
Løypetilskudd fra Stor Elvdal Kommune for 2013 pålydende kr.5000 blir
bokført i regnskapet for 2014
7. Vellet har god økonomi
Årsberetning for 2013 ble godkjent

D.

Regnskap

Regnskapet viser et underskudd i forhold til budsjett på kr.51.000,- Dette skyldes
etableringen av den nye vannposten i krysset Vestlia/Fjellvegen.
Foreningen har pr.31/12.2013 ca.kr.170.000 på konto fordelt på tre kontoer vei, drift
og løyekjøring.
Grunnen til at vi har hatt større utgifter til løypekjøring de siste årene er oftere kjøring
en tidligere. Oftere kjøring er blitt vedtatt på tidligere årsmøte.
Regnskap for 2013 ble godkjent av årsmøtet.

E.

Valg.

Valgkomiteen har slitt med å fylle alle plassene i styret men har nå fått dette på plass.
Forslag fra valgkomiteen til årsmøtet er da som følger.
Styreleder:

Torbjørn Rognstad

NY

Nestleder:

Kåre Sandklev

Ikke på valg

Kasserer:

Kai Soot

Opprykk

Styremedlem:

Freddy Atonsen

På valg

Styremedlem:

Thomas Nymoen

Ikke på valg

Styremedlem:

Ivar Wagle

Opprykk

Varamedlem:

Sigbjørn Solvin

Ikke på valg

Varamedlem:

Børge Hedemann Larsen

NY

Revisor:

Rune Kollstrøm

Ikke på valg

Revisor:

Lars Erik Aamodt

Ikke på valg

Valgkomite:

Bertil Amundsen

Ikke på valg

Valgkomite:

Mette Pellerud

Ikke på valg

Styret for 2014 ble godkjent av årsmøtet.

F.

Innkommende saker.

Det har kommet en anmoding om å bidra økonomisk for utbedring av veien ned til
båtplassen (Gråsjøen vestside). Totalt har dette vedlikeholdet kostet i overkant av
kr. 60.000. Forslag fra styret er at velforeningen bidrar med kr.5000,Forslag vedtatt.

G.

Eventuelt

Styret i Hanestad Nyseterveien vil i 2015 gjøre et større vedlikeholdsprosjekt av
veien. Det vil komme en anmoding om at Gråsjøen velforening vil bidra økonomisk
til dette prosjektet. Styret vil komme med dette forslaget.
Vegene som tilhører velforeningen må også oppgraderes. Denne kostnaden må
velforeningen koste selv. Styret finner ut av forventet kostnad
Det står en pumpe i Østlia som må renoveres. Dette ble vedtatt på årsmøtet 2013, men
utføres først i år.
Postkassen ved brua. Det oppfordres til å ta med post og legg det i postkassa ved
infotavla
Hytte nr.74 og 115 har ansvaret for Påskeskirennet 2015
Andre orienteringssaker
1. Brønnen i Vestlia/Fjellvegen.
Det er noen små partikler i vannet. Det vurderes å ta av pumpen for å kjøre en
elektrisk pumpe ned i borrehullet, for å få renset opp. Det er blitt mindre
belastning på de tre brønnene på det nye feltet etter at brønnen i krysset
Vestlia/Fjellvegen ble etablert.
2. Løypekjøring.
Det er ønske om at det blir kjørt opp litt oftere mellom Jul og vinterferie, og da
med spormaskin ikke bare rulle. Ønsker at uværsløypa og hytteområdet blir
prioriterte traseer
3. Løypetraseen mellom det nye og det gamle feltet må ryddes slik at det kan
kjøres opp løyper der. Styret tar ansvaret for at det blir gjennomført en dugnad
her.
4. Det er et ønske om å få etablert en bedre adkomst til stien mellom det nye og
det gamle hyttefeltet (mellom hytte 109 og110). Styret tar ansvaret for at det
blir gjennomført en dugnad her.

5. Det nye hyttefeltet må ta stilling til om de ønsker at vannposter og
veivedlikehold skal legges under Gråsjøen velforening. Styret vil arbeide for
en avklaring til årsmøte 2015.

Referent: Rune Kollstrøm
Protokollen godkjent av:
Sign: Børge Hedemann Larsen
Sign: Steinar Lilleaker

