REFERAT STYREMØTE GRÅSJØEN VELFORENING 3.9.2020
Møtedato:

Ikke tilstede:

03. September 2020 klokken 18 på "Teams" netttmøte (verten var
Ivar)
Ivar Wagle, Sigbjørn Solvin, Bjørn Jensen, Tommy Johansen,
Per-Eirik Slagsvold
Åshild Jensen (vara)

Refererent

Per-Eirik L. Slagsvold

Neste møte:

26.11. kl. 18.00

Tilstede:

Agenda og beslutninger:
Tekst i fet type og kursiv er oppgave eier.

1.
2.

Godkjenning og innkalling
Godkjent av alle, enighet om å ta opp saker fra forrige møte under "eventuelt"
2 a og b:
Diskusjon rundt status og hva dommen betyr
- Dommen er ennå ikke rettskraftig.
- Vi var overrasket over at alle stikkveier (med minst 2 hytter) ble med i laget.
- Det var en diskusjon vedr. om vi bør komme med innsigelser til dommen, da
spesielt når det gjaldt dette punktet.
- Bred enighet om at vi ikke ønsker å komme med innsigelser
(Alle var enige)
Hvordan vi organiseres i forhold til å foreslå deltagere i det nye veistyret.
- Vi ser det slik: Alle hytteeiere er medlemmer i det nye veilaget, uavhengig
av velet. Velet kan derfor spille en rolle i forhold til å levere en innstilling til
valg-komiteen til det nye veistyret. (Alle var enige)
-

Vi ber medlemmene om å sende e-post direkte til jordskifteretten hvis de
har noe. De må ikke sende noe til styret, da vi har noen myndighet i saken.
Vi ber likevel om at de som sender noe gir en kopi til våre representanter i
interim-styret. Sigbjørn og Torbjørns e-mail. (Sigbjørn)

-

Vi ber medlemmene våre være oppmerksom på jordskifterettens avgjørelse
vedr. ubrukte båter på Gråsjøen. Det skal utføres et ryddearbeide.
(Sigbjørn)

Økonomi
- Vi kommer evt. til å trenge penger til oppgraderinger før formell
overdragelse til det nye veistyret.
- Det er ingen grunn til å planlegge reduksjon av årsavgift foreløpig (Alle var
enige)

3.

Organisering av velet fram mot neste årsmøte
- Vann i Vestlia: Bjørn (og Peik):
-

Det nye veilaget:
Peik og Sigbjørn har sittet i arbeidsgruppa og har hatt vei hittils.
Nå blir Sigbjørn spydspiss, siden han er i interim-styret
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(sparrer med Torbjørn Rognstad, som er vara). (Sigbjørn)

4.

-

Løyper: Sigbjørn holder fast i løyper.
Ivar hjelper til med oppdatering også på Facebook.
Oppdatering av ski-kart, punkt til neste gang. Vipps-inntekter etc...
Henvendelse om å få inn penger fra de på Gråsjøen.

-

Rudshytta (Sigbjørn): Det var dugnad i forfjor, men vi har ikke noe planlagt
nå.

-

Merkinger/skilt oppe i fjellet og skilting av skiløyper (Alle):
Diskusjon om kartlegging / plan, samt spørre noen om de kan være
behjelpelige med å lage skilt.
Ivar forhører med kulturavdelingen i Stor-Elvdal kommune om historikk på
dette og om det er grunnlag for at vi koordinerer en innsats for stimerking,
etc.

-

Evt oppgradering før det nye veilaget overtar
I følge sist referat (Peik hadde en oversikt) var det gjenstående ekstra
grusing i Vestlia, der vi allerede har utbedret. Duke stikker opp og massene
har sunket litt, samt at veien er litt for smal (sammenlignet med resten av
strekket). Tidligere besluttet at vi må gjennomføre dette før vinteren
kommer.
Peik vil snakke med Rønningen om dette (formelt sett ikke diskutert i dette
styremøtet)

Andre saker
Vannpost i Vestlia
- Vi har fått tilbud på kamerainnspeksjon og påfølgende nedsetting av
tetningsrør.
- Bjørn har saken (overtatt etter Sigbjørn)
- Sigbjørns tilbud "gikk ut på dato", men Bjørn har fått bekreftet at de står ved
tilbudet, med små justeringer.
- Trinn 1: kamerasjekk.
Trinn 2: Hvis OK, så setter de inn et rør for tetting
(i såfall blir den stående en stund og herde, før den kan brukes igjen).
Bjørn orienterer styret så snart dato er fastsatt. Avtaler da om hvem fra
styret som vil være til stede, kriterier for at vi går videre med utbedringer.
Sende orientering på epost samt Ledsagern (FB).
Årskontingent fra 2019:
- De som ikke har betalt for 2019: Tommy sender ut nye purringer nå.
Diskusjon rundt lett regnskapsprogram (type Visma eller lignende)
- Tommy sjekka med banken: 1000-kroners løsning (årlig).
- Sparebanken har en løsning med KID.
- Tommy sender info til alle og vi stemmer tommel-opp hvis OK
Sende inn til Brønnøysund vedr skifte av Styreleder
- Vibeke ut og Ivar inn. Ivar har sendt personnummer til Tommy.
- Det løser seg via Altinn, hvis Tommy legger det inn (evt. legge ved
årsmøtereferatet)
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