Årsmøte
Åsbøseterdalen Velforening 14. mai 2016

Godkjennelsen av møteinnkallingen ble gjennomført av Håvard Moe.
Det var totalt 42 tilstede.
Valg av møteleder ble Håvard Moe, og referent Mary-Ann Gustavsen.
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med referent er Oddvar Krogstad og Else Brekke.
Sak 1:
Årsberetning for 2015 ble gjennomgått av Terje Rogde . Her hadde Greta Kant innsigelser til vedtektene

sier at velforeningen skal arbeide for best mulig infrastruktur, og dette inkluderer kanskje også veien.
Håvard ber om at vi kommer tilbake til dette senere i møtet.
Sak 2:
Regnskapet ble gjennomgått av Roar. Kommunen glemte å sende tilskuddet for 2014. Foreningen for fortsatt
tilskudd fra Nore Næringspark. Det ble spurt om foreningens utbetaling til andre løypelag. Dette er penger vi
mottar fra kommunene og som utbetales videre (1:1) til 3 andre løypelag i området (for å gjøre det enklere for
kommunen).
Sak 3:
Løypekjøring i vinter ble gjennomgått av Lars G. Troppen. Vi har fått en klage og det var på grunn av at det ikke
ble kjørt nok i påsken da det var hardt i løypa. Det er blitt kjørt etter de tidene som er fastsatt. Vi ser at vi
kanskje burde ha kjørt noen ganger ekstra, skal gå igjennom rutinene på dette. Når det gjelder Ski.sporet.no,
bruker de noen komponenter/brikker som skal registrere timer ved løypekjøringen. Dette fungerer ikke helt
optimalt
Lars G. Troppen og Eivind Kurverud har tatt inn nesten alle staur, men det er fortsatt noen få igjen som ikke er
tatt opp. Henstiller til våre medlemmer om at hvis de finner dem så vennligst sett de rett opp og ned, slik at vi
kan få en god start på vinteren som kommer.
Det var et innspill fra Tore Lund, om det kanskje var en ide og kjøre omvendt rekkefølge på løypekjøringen på
odetall og oddetalls uker. Dette burde ikke by på noen problemer. Styret tar dette til vurdering.
Eivind K. hadde en kommentar om at fresen på Asgeir ikke egnet seg til å frese opp isete løyper slik vi hadde
det i påsken.
Sak 4:
Informasjonspakken fra kommunen er kommet. Dette ble sendt rundt til medlemmene. Dette er en pakke
som kan gis bort til nye medlemmer og hytteeiere.
Sak 5:
Status mobilmast ble referert av Lasse Hertel. Forutsetningen for å få mast er selvsagt at strømmen kommer,
samt fiber. Det er gode positive møter mellom Telenor og kommunen. Åsbøseterdalen står som 1. pri, av
kommunen når det gjelder strøm og mast hit inn. Finansieringen vil gå via kommunen. Tidsplanen er cirka 2
år. Kommunen, Telenor og grunneiere vil finne en egnet plassering for mast

Sak 6:
Strømmen ble gjennomgått av Tormod Brekke. Det vil bli satt opp tre Trafo bokser på Jelejordet. Når det
gjelder Fiber så er det Nummedal Fiber, Nore Energi og Uvdal Kraftverk som leverer.
Folk som ønsker fiber melder interesse for dette inn selv til Uvdal fiber. Dette sender vi info om i egen mail til
våre medlemmer. Kommunen er avhengig av nødmast.
Sak 7:
Grasrotandelen. Vi oppfordrer våre medlemmer til å registre seg slik at dette kan gå til vår velforening. Dette
vil bli sendt ut i egen mail.
Sak 8:
Forslag og spørsmål fra styret er hva skal være vår hovedoppgave fremover.
Sak 9:
Vi vil be om mer info om innbytte pris av løypemaskina Asgeir og pris ny eller nyere løypemaskin som
erstatning for Asgeir. Er det mulig å få til noen nye og bedre avtaler med kommunen for å få penger til ny
maskin. Kommunen dekker i dag 1/3 del ved kjøp av ny maskin.

Sak 10:
Vi skal be om tilbud av strøm ned til garasjen. Dersom vi i fremtiden skal kjøpe en ny maskinen er det trolig en
forutsetning at det er strøm til motorvarmer i garasjen.

Sak 11:
Styret ønsker en «dugnadsgjeng» som kan delta i oppsetting av Gapahuker etc. Ingen har meldt seg foreløpig.

Sak 12:
Når det gjelder brua over elva ved Breiset, så kan vi få penger av kommunen til dette arbeidet. Vi ser på en ny
plassering av bru. Det bør støpes nye fundamenter av en entreprenør.

Sak 13:
Når det gjelder veien fra Juvsgrena videre opp til Breiset vil det kommer en bom i løpet av kort tid. Denne blir
elektronisk, dvs at du kan bruke Årskortet eller Minibankkort. Greta Kant ber om at styret ser på paragraf 2,
ber om en oppgradering av vedtektene.
Satsene for vegen står på Åsbøseterdalen sin egen/felles hjemmeside. Veien er brukerfinansiert. Det er Jens J.
Jensen som er organisator for vegstyret.

Innkomne forslag:
Eivind ber om oppgradering for løypa oppover fra Breiset til Holmvann. Lars G. Troppen har fått et tilbud fra en
Entreprenør, han kan muligens gjøre jobben for sirka 10.000,- kroner. Dette må først godkjennes av grunneier
og hytteeier før videre arbeid utføres.

Referat og vedlegg legges ut på vår nye Juvsgrenda.no !
Vedlegg: Oversikt over styrets og deres medlemmers rolle for 2016-2017

