Årsmøte 2017
Åsbøseterdalen velforening 3. juni 2017

Leder Håvard Moe ønsket velkommen.
Gjennomgang av årsberetningen ved Håvard Moe
Valg av møteleder ble Håvard Moe og referent Mary-Ann Gustavsen.
Underskrift av protokoll er Oddvar Krogstad
Totalt tilstede var 48 av 121 var tilstede.
Godkjennels av innkalling. Det var input til styret om tidspunktet for innkallingen og innkomne
forslag. Styret tar dette til etterretning. Vi bør følge godkjent plan
Forslaget fra valgkomiteen angående nytt styre 2017 ble godkjent. Det nye styre består av følgende:
Styret
•
•
•
•
•
•
•

Terje Rogde
Lars G. Troppen
Roar Elgaaen
Mary-Ann Gustavsen
Anders Hannevik
Gerd Halland
Arild Tanem

-leder
-nestleder og løypeansvarlig
- Kasserer
- Sekretær
- styremedlem
- vara
- vara

Valgkomiteen består av
• Eva Klunderud (ny leder for 1 år)
• Ole Andreas Torgersen
• Geir Petter Johansen
Påskekomiteen består av
• Torgeir og Turid Synnøve Lindvik
• Bjørn og Marian Corneliussen

Sak 1
Regnskapet ble gjennomgått av Roar Elgaen. Alt ser bra ut. Ingen kommentarer.

Sak 2
Løypekjøring av Lars Troppen, forferdelig vanskelig vinter i år.
Ris og ros har vi fått men det er mest postive superlativer som er tilstede. Ragnar Wold tenker at
viktigheten av vedlikehold av løyper. Trenger kanskje litt alternative redskaper for preparering.
Sak 4
Mobilmast av Lasse Hertel. Få eget skriv. Brev til Nore Energi fra Egil Eide. Trenger 60 stk fiber
abonetter dersom Trollseth Ans sammen med Telenor skal sette opp 2 stk master. 750.000 koster
anlegget. Engangstilknytning kr 6000,-, samt 599 kr pr mnd pr eier. Tormod Brekke sender en info til
styret angående eierforholdet i energiverket. Lasse Hertel holder tak i mast problematikken.
Sak 5
Strøm til Breiset: Vi bør legge inn strøm til garasjen. Avregning på 10 år er en fordel. Søknad til
kommunen om dekning av utgifter på kr 150.000..
Ved salg av hyttetomter (10% fond) bør kanskje dekke opp avgiften til et innsalg av strøm. Styret
forhandler frem et forslag til strøm frem til garasjen
Status for strøm fra Seterdalen til Breiset er at det mangler en underskrift fra grunneier om tillatelse
til å ha en høyspentledning i rørene som ligger i bakken. Når dette er på plass er usikkert ennå.
De som er interessert i strøm tilknytning må melde sin interesse til: Nore Energi, v/ Nett sjef Johnny
Hansen – tlf: 3274 5060 – E-post: johnny@nore-energi.no
Sak 6
Gapahuker: Nore Trelast kan leveret inn til Breisetvannet og Svartvann. Netto Pris kr 32.000 ferdig
levert pr stk. Grunnarbeidet bør gjøres av vellet. Vi ønsker samarbeid med fiskeforeningen. Gunnar
Wold er ikke enig i tiltaket. Det er ønske fra vellet generelt at det blir lagt ut båter som vi kan leie ut.
Det kan søkes i lokale Jeger og fiskeforeninger om tilgang til gratis båter dersom foreningen er
medlem.
Sak 7
Det er ønske om et felles møte mellom fiskeforeningen og velforeningen angående forvaltning av
vannene rundt omkring i Breisetområde. Det må også innføres en plan til hvordan holde det ryddig i
forbindelse med gapahuker i området. Det er også ønske om benker og bålplass.
Avstemming til gapahuk fra 23 stk for og 12 imot.
Sak 8
INNKOMNE FORSLAG
Styret fikk godkjent av årsmøte å avsette hvert år ca. 30 000,- til forbedring av traseer.
Det bør søkes hos f.eks Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunen om midler. Søknadfrist er 9.
september.
For å få godkjent søknad bør disse kriterier være til stede.
•
•
•
•

Handicapped
Nye landsmenn
Jente satsning
Barn og Ungdom

