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REFERAT STYREMØTE GRÅSJØEN VELFORENING 26.11.2019 
  
Møtedato: 
 

26. November 2020 klokken 18 på "Teams" netttmøte (verten var 
Ivar) 

Tilstede: 
 

Ivar Wagle, Sigbjørn Solvin, Bjørn Jensen, Tommy Johansen,     
Per-Eirik Slagsvold, Knut B. Nicolaysen 

Ikke tilstede: 
 

Åshild Jensen (vara) 

Refererent 
 

Per-Eirik L. Slagsvold  

Neste møte: 
 

Torsdag 14. januar 2021. kl. 18.00 

 
Agenda og beslutninger: 
Tekst i fet type og kursiv er oppgaveeier.  

1.  Godkjenning og innkalling  
Godkjent av alle, enighet om å ta opp saker fra forrige møte under "eventuelt" 

2.  Vei og veisaken: 
Sigbjørn informerte om status i interim-styret:  

- Interimstyret har ikke hatt første møte enda pga endelig dom. Igangsatt 
prosess for å få til møte med dagens sittende styre, forhåpentligvis møte før 
jul. 

- Uavklart: Innspill fra Sverre Oskar Øverby + inkludere Tore/Grete 
Slagsvolds stikkvei i veilaget (hytte nummer 8).  

- Peik snakket om status på velets veier. De er nå i fin stand, og vi er godt 
skodd for vårløsninga. Peik håpet på overtagelse av nytt veistyre før 
vinteren, men Sigbjørn sier dette er urealistisk.  

- Sigbjørn sier de vil bruke tid å definere veistandard før overtagelse for 
hovedveiene, samt avklare standard/oppgradering pr. stikkvei til 
eiendommer med involverte andelshavere.  

 
3.  Båter ved sjøen 

- Ivar:  
- Vi har fått noen tilbakemeldinger fra hytteeiere i velet som har båter 

liggende. 
- Ivar tar kontakt med AJF, og oversender vår foreløpige liste til dem og 

følger opp utover våren.  
- Sigbjørn følger opp gjennom det nye veilaget.   

 
4.  Løypekjøring (Sigbjørn er anker mann) 

- Tversover fra Nedre Helgerudåsen og over til Østlia:  
o Sigbjørn hører med Bjørn F om mulig tråkke-kjøring  

 

- Generelt våre løyper.  
• Vi gjør ingen endringer denne vinteren sammenlignet med tidligere. 
• Sigbjørn oppdaterer kart / papirer  

 

- De tillatelser vi har er gyldige: Rendalen ut 2021 og Stor-Elvdal ut 2022 
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5.  Vann  
Pumpe i Vestlia: 
Bjørn informerte om at de hadde skjøtet på 2 ekstra lengder på 3 meter, slik at 
sugerøret nå stikker 24m ned. Brønnen er 69 meter dyp.  
Bjørn vurderer at tilsig av overvann nå er stoppet. Kamerainspeksjon i forkant av 
utbedringen viste stort tilsig av vann ved overgangen mellom løsmasse og fjell. 
Foringsrørene som nå er installert, er hamret ned i fjellet for å hindre tilsighet. 
 
Bjørn sier det vil ta noen runder å få pumpet det rent. Han bedømmer at det vil bli 
bedre ved at alle hjelper til å håndpumpe.  
 
Alternativet er å demontere pumpa for å komme til med elektrisk pumpe. Det er en 
stor jobb. Vi avventer med dette, og forsøker i første omgang manuell tømming. 
 
Det ble diskutert en del rundt vannkvaliteten. Bjørn mener det har en svak 
svovellukt. 
 
Enighet om vannprøver til våren. Hvis det er mye svovel vil vannet være surt, vi bør 
ta med Ph i vannprøven (Bjørn). 
 
Regningen har kommet og var ihht til tilbudet + 2 ekstra rør-lengder (Tommy sier 
ca. kr. 26 000)  
 

6.  Økonomi 
Tommy skulle sjekke med regnskapsprogram. Han har ikke kommet helt i mål med 
dette.  
 
Det er 4-5 hytteeiere som enda ikke har betalt kontingent. Tommy har ikke fått 
kontakt med disse tross gjentatte forsøk. Vi forsøker å oppnå kontakt indirekte eller 
ved informasjonsutveksling med andre medlemmer av velstyret. (de som har dem 
som hyttenabo el. lign. tar kontakt).  
 
Saldo på konto er kr. 221 600 på bok (minus kr.26.000 til brønnprosjekt) 
 
Tommy sier vedr. budsjett:  

- Vi har brukt snaue 3000 på vei 
- Vi har budsjettert 30 000  
- Vi har en overtagelse som er utsatt og derfor er også bruken av midler 

utsatt (vedr. midler avsatt til opprustning før overtagelse). Det er 
hensiktsmessig at midler er avsatt frem til det foreligger en avklaring på ev. 
utbedringer og kostnader knyttet til det som er nødvendige før en avhending 
til nytt veistyre. 

 
7.  Årsmøte 2021 

- Utsette årsmøtet pga. Covid 19 situasjonen?  
o Vi konkluderer på neste møte.  

- 3. april er den lørdagen i Påska som er aktuell. 
o 8 uker før dette må info sendes medlemmene om årsmøtedato 
o Innkomne forslag 5 uker før årsmøte 
o Utsendelse endelig innkalling med papirer 2 uker før årsmøte 

 
8.  Evt.  

- Brøyting blir som normalt, med avtale med Per Gunnar Rønningen 
Vi inkluderer dette i orienteringen som sendes ut nå (Ivar) 
 

- Vi har som hjemmelekse fram til neste styremøte at vi diskuterer rundt 
videre format på velet. Vi kjører e-mail runde på dette. (alle) 
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- Har dugnaden i Vestlia (oppgradering av rør) skjedd? Det har ikke skjedd 
noe så langt vi er informert om.  
 

- Neste møte: Torsdag 14. januar 2021 kl 18 
 


