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Årsberetning 2016/17 

 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Trygve Angvik    leder 

Lene Nordby    nestleder 

Ellen Skrolsvik Sandli   kasserer 

Hans Petter Gravdahl    sekretær 

Terje Marka    styremedlem 1 

Grethe Spongsveen   styremedlem 2 

Roy Hansen    rodeleder rode 1 

Tom Lauritzen    rodeleder rode 2 

Ole Ingvald Storeide   rodeleder rode 3 

Arvid Evenrud    rodeleder rode 4 

Roar Viken    revisor 

Valgkomité: Steinar Schou og Jan Frode Snellingen 

 

Styremøter 

Det er avholdt 8 styremøter.  

 

Infobrev 

Det er sendt ut 4 infobrev. 

 

Innløsning av festetomter 

Eirik Nørgaard har gått bredt ut til alle hytteeiere. Styret har ikke vært delaktig i denne prosessen 
utover førstegangsutsendelse av informasjon. Ole Ingvald Storeide har styrt gjennomføringen og 
holdt styret informert. Det er nå om lag 60 selveiere. 

 

Tomtefeste 

Styret har med bistand fra Roar og Morten diskutert beregning av festeavgift med Eirik. Det er nå 
enighet om hvordan denne skal beregnes.  
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Eiendomsskatt 

Styret har ingen innvirkning på fastsettelse av denne.  

 

Velkontingent 

Det ble i fjor nedlagt en kjempejobb av Roar Viken for å få kontroll på utestående og det ble vedtatt 
endring av vedtektene. 

I år har alle betalt velkontingent. 

 

Medlemskap i Velforbundet 

Det ble i fjor bestemt å melde seg ut av Velforbundet. Dette har vist seg å være lite fordelaktig for oss 
og styret har derfor annullert utmeldelsen. Det er ulike fordeler, spesielt på diverse forsikringer, 
knyttet til ansvar som følger av ting velet har gjort, unnlatt å gjøre, skader ved dugnader, samt skader 
knyttet til bruk av trampolinen. 

 

Veilys rode 1 

Her har det vært flere møter og diskusjoner i styret og hos berørte. Styret henviser her til egen sak i 
innkallingen. 

 

Bommer/sperring av veier 

Dette er også en sak som har hatt sterkt engasjement i både i styret og hos hytteeiere. Styret 
henviser også her til egen sak i innkallingen. 

 

Hageavfall 

Dette kan leveres på deponi i Gulldalen (mellom hull 2 og hull 13) som i fjor. Dette gjelder brennbart 
avfall, det vil si kvist, løv og liknende. Plankestumper, grønt gress etc. skal ikke tømmes der. Avfall 
skal tømmes lengst mulig inn i kløften i fjellet. 

 

Felling av trær 

Styret vil på det sterkeste anbefale alle om å bruke godt skjønn og aktsomhet i forbindelse med 
felling av trær og å unngå snauhogst. Det er lurt å ta en prat med naboen. Det kan hende at de har 
gode innspill. Er man usikker på hvor mange trær man kan felle, kan styrets leder eller Eirik Nørgaard 
kontaktes for vurdering. Festere må fortsatt forholde seg til Eirik Nørgaard som grunneier. 
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Nøysomheten 

Bruk av Nøysomheten til private samlinger er selvfølgelig tillatt.  Det forventes at man viser hensyn til 
naboer og at man rydder etter seg før plassen forlates.  

 

 

Golfklubben 

Golfklubben ønsker ikke direktekontakt med den enkelte hytteeier og ber om at spørsmål som 
gjelder dem tas via styret. Styret ber om at slike saker meldes inn skriftlig. 

 

Biler, båter m.m. 

Det er ikke ønskelig å ha hensatte biler verken på egen tomt eller på fellesparkeringen. De dette 
gjelder er kontaktet og det forventes at bilene fjernes. 

Det er nå fjernet en del gamle båter. Disse er levert Isa Avfallsanlegg. Rodeledere vil ha dette på 
agendaen også for året som følger. 

 

Parkering i hyttefeltet 

Det er fortsatt en del parkering i hyttefeltet. Dette ble inngående diskutert på fjorårets årsmøte og 
alle ble oppfordret til å parkere på våre felles parkeringsplasser. Styret ber om at dette respekteres 
og gjentar følgende fra fjorårets protokoll – det viktigste må være å bruke hodet og vise hensyn. 

 

Helligdagsfreden 

Styret vil også i år oppfordre alle til å respektere helligdagsfreden.  

  


