Gråsjøfeltet velforening, referat Årsmøte 2021

REFERAT FRA ÅRSMØTE I GRÅSJØEN VELFORENING
Lørdag 19. Juni 2021
Grunnet pendemi og smittebegrensende tiltak gjennom våren 2021, ble Årsmøtet for
Gråsjøen velforening avholdt i 19. juni fremfor det tradisjonelle påskemøtet. Møtet ble
avholdt ved telefonkiosken på Fjellveien.

Styret i Velforeningen var representert ved:
Styrets leder
Ivar Wagle
Nestleder
Sigbjørn Solvin
Kasserer
Tommy Johansen
Styremedlem
Per-Eirik L. Slagsvold

24
74
78
117

Møteleder ble foreslått å være Ivar Wagle, noe alle var enige om.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling/dagsorden.
Godkjent uten kommentarer.
2. Valg av referent
Per-Eirik L. Slagsvold, hytte nr. 117. Godkjent ved akklamasjon.
Valg av tellekorps og underskrivere av protokoll
Kjetil Rødne og Tore Slagsvold. Godkjent ved akklamasjon.
Opptelling av stemmeberettigede hytteeiere
20 hytter møtte opp. Stemmeberettigede med navn og hyttenummer, loggført av
Sigbjørn. Deltagerlisten ble også logget som ledd i korona-regler ved utendørs
arrangementer.
3. Årsberetning
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon, uten kommentarer (se vedlegg til
innkallingen for detaljer).
4. Regnskap
Årsregnskap ble godkjent ved akklamasjon, uten kommentarer (se vedlegg til
innkallingen for detaljer). Spørsmål som kom opp handlet om budsjettet.
Kommentarer ligger dermed inne på sak 6.
5. Fastsetting av kontingent
Ivar opplyste om at det per dags dato kun er 1 hytte som ikke har betalt. De som
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manglet ved årsskiftet, kom i havn ved purringer.
Det var noe diskusjon rundt hvorvidt kontingenten bør senkes, som en konsekvens
av at Velforeningen ikke lenger skal vedlikeholde veier.
De avveielser som ligger til grunn for at man foreløpig ikke kan senke kontingenten
er:
- Veiene er formelt sett ikke overdratt til det nye veilaget. Det forventes
investeringer i veiene før overdragelse. Dette gjelder også de enkelte stikkveier.
- Det er nye forventninger til hva Vellet skal gjøre for å sikre vann til alle hytter. Det
settes av penger til slike prosjekter etter hvert som de er ferdig definerte. Felles
brønn i Vestlia (ved oppslagstavla) og brønn i Østlia (ved hytte nr67) er utbedret,
samt at det skal brukes penger på felles sommervann i Vestlia. Andre potensielle
prosjekter ble også nevnt.
- De siste åra har regnskapet gått ca. i null og formuen har ikke gått nevneverdig
opp (bortsett fra at vi har spart penger på løypekjøring i snøfattige år)
- Torbjørn Rognstad kommenterte at formelt sett burde kontingenten vært
nedjustert inntil videre da foreningen har god likviditet.
Det ble, uten protester vedtatt at kontingenten forblir uendret inntil videre.
6. Budsjett 2021
Det var noen kommentarer til budsjettet:
- Asta fra hytte nr. 118, framholdt at vi må prioritere løyper og undret seg over at
prosenten avsatt i budsjettet ikke stemte med den tidligere vedtatte 60 %. Styret
tok dette til etterretning og vil korrigere.
- Det kom spørsmål vedr avvikling av fysiske kontoer. Forventingen var at det
stadig skulle føres kontoer, selv om de ikke var fysiske. Dette ble ikke klarert på
møtet, men det var enighet om at budsjett bør stemme med tidligere vedtatte
fordelingsnøkler.
- Det ble også kommentert at kr 27 000 avsatt til veioppgraderinger trolig er for
lite. Budsjettet ble likevel godkjent da styret har mulighet til å benytte seg av
oppsparte midler i forbindelse med oppgraderinger.
- Det var noe diskusjon rundt vannprosjekter
o Oppgraderingen av felles brønn i Vestlia ser ut til å være vellykket. Det
fortelles at vannet har god smak, ingen lukt og ingen misfarge. Volumet er
også bra, men pumpen gir litt lite. Dette bør undersøkes.
Det har siden oppgraderingen høst 2020 kommet sprikende
tilbakemeldinger på vannkvalitet. Bl.a. under vårløsningen.
o Tilskuddet til oppgradering av sommervann i Vestlia er ennå ikke innkassert.
Prosjektet drives på dugnad. Eiere i Vestlia har ikke ferdigstilt
oppsummeringen av planlagte innkjøp, men det ble varslet at det kan være
behov for mer penger. Styret uttalte at det kan sikkert komme på tale, men
da må vi ha noe konkret først.
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o Det ble også nevnt at det finnes en kran ved hytte 51 som ikke lenger gir
vann og at oppkommet ligger ved hytta til Aurstad. Dette er et potensielt
nytt prosjekt. Saken ble innmeldt av Hanne Lindberg, hytte 51. Styret ba om
at involverte tilhørende til vannforsyningen selv må sette sammen et
kostnadsoverslag, organisere lokal dugnad og melde inn til styret dersom det
er aktuelt å søke om tilskudd til utbedring fra vellet.
o Det ble også nevnt at borehull ved "Oasen" (ved starten av Øvre
Helgerudåsen), kan være interessant å få noe ut av. Folk som har vært i
hyttefeltet i mange år kunne fortelle at dette er et borehull, som faktisk har
vann. Det ble boret i forbindelse med etableringen av Felt 2, men
entreprenør hadde boret feil sted, så det ble ikke tatt i bruk. Ny eier av
"Oasen" er interessert i å ta hullet i bruk. Styret kan evt. ta stilling til dette
hvis det har allmennhetens interesse og det kommer noen data på bordet.
Etter disse diskusjonene ble budsjettet godkjent ved akklamasjon.

7. Valg
Valgkomitéens innstilling ble i sin helhet godkjent ved akklamasjon. Valgperiode er 2
år. Styrets nye sammensetning ble da:
Styret:
Styrets leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Ivar Wagle
Sigbjørn Solvin
Tommy Johansen
Per-Eirik L. Slagsvold
Kurt Pettersen
Åshild Jensen
Knut Nicolaysen

24
74
78
117
55
38
68

Ikke på valg
Gjenvalgt for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 2 år
Ikke på valg
Gjenvalgt for 2 år

Revisorer:
Odd Stokkan
Hans Erik Fosby

9
4

Valgt for 2 år
Ikke på valg

Valgkomite:
Morten Henry Kleven
Reidar Hveberg

5
59

Gjenvalgt for 2 år
Ikke på valg

8. Innkommende forslag / Saker til avstemning: Det var ingen innkommende forslag.
Orienteringssaker
Veilaget: Sigbjørn sitter i interim-styret og Torbjørn er vara. Sigbjørn orienterte:
Det ble nylig avholdt årsmøte i veilaget. Bare 20 dukket opp, men mange hadde
sendt fullmakter. Det ble også orientert om framdriften i det nye Veilaget. Det pågår
nå befaringer av veier og stikkveier for å kartlegge behovet for oppgraderinger før
veiene kan gå inn i veilaget.
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Båter ved Gråsjøen: Noe har skjedd, men ikke mye. Man ønsker dra-hjelp fra styret
for å få noe gjort. Det ble minnet om at det i dommen fra jordskifteretten ble
stadfestet at det nye veilaget, i samarbeide med Atna Jakt- og Fiskeforening, har
dette ansvaret. Det vises til at man kan ta direkte kontakt med Sigbjørn og Torbjørn
(vara) og som pt. sitter i styret til Veilaget.
Veiene blir ikke tatt opp i veilaget før det er enighet om standarden på veien og det
er iverksatt evt. forbedrings-prosjekter.
Påskeskirennet i 2021 ble kansellert. Det ble ikke sagt, men vi formoder at de
samme hyttene er ansvarlige for et nytt forsøk påsken 2022.
Det ble anonymt rapportert om aggregater som står og går tidlig og sent, som
burde vært bygget inn. Styret minner om vedtektene. Aggregater skal bygges inn.
Det ble ytret spørsmål vedr. oppslagstavla ved veiskille Gråsjøveien / Fjellveien.
Den ene tavla er aktivt i bruk. Den andre (oppi skråningen, med merkingen "Anno
1974"), er gammel og brukes ikke. Ingen hadde kommentarer til dette og det ble
heller ikke fremmet noen forslag til hva vi skal gjøre med den.
Det ble ytret meninger om eiendomsskatt. Flere har meninger om dette, men det
kom ikke noe konkret ut av i forhold til hva evt. dette har med Velforeningen å gjøre.
Styret har ingen innsigelser dersom noen i feltet på eget initiativ henvender seg til
kommunen om saken, men vi vurderer at den er så vidt ‘politisk’, at velet og
velstyret ikke kan fronte en slik sak.
Det ble nevnt at man bør samarbeide om tjenesteytelser i hyttefeltet. Bla. a. er det
pipe-feie-utstyr i telefonkiosken. Nøkkel henger på veggen ved siden av døra. Det ble
også nevnt at man kan bruke "Ledsageren" på Facebook til å samarbeide om å få
levert tjenester.

19.06.20, Oslo
___________________
Per-Eirik L. Slagsvold
(referent)

Underskrivelse av protokollen:

28.06.21 Elverum
Dato

Sted

Dato

___________________
Kjetil Rødne

Sted

______________________
Tore Slagsvold
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