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Femdalsund hyttelag
Referat fra årsmøtet 13. juli 2019
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medlemmer, hytter og fastboende, var representert på årsmøtet. Totalt cirta29 personer.

0.

Velkommen
Leder Kjetil Hansteen ønsket velkommen.

1.

VaIg av dirigent, referent og to til å underskrive referatet
Knut Ottesen ble valgt til dirigent. Ketil Hansen ble valgt til referen! Terje Sørlie og Siw
Riise ble valgt til å underskive protokollen

2.

Styrets beretning.
Beretningenble lest opp av Ketil Hansen
Beretuingen ble godkjent uten ytterligere kommentarer.

3.

Årsregnskap med revisors beretning

Regnskapei og revisjonsberetningen ble lest opp. Årets resultat var på 4 788,34
Kasserer redegiorde for at alle har betalt

for2019.

Alle fordringer fra før 2017 cr avskrevet.
Kommentar: Har pengene fra kommunen for vedlikehold av vei for 2018 kommet inn?
Det vil bli dobbelt fakturert i2019.
Regnskapet ble godkjent.

4.

Innkomne forslag

Det var ett forslag fra styret om å endre en setning i vedtektene.
Setringen i avsniu 3 som lød:
"Årsko-ntingenten betales forskuddsvis." var foreslått endret til "Årskontingenten fastsettes av
årsmøtet."
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5.

Yalg av styre
Valgkomiteens forslag ble presentert. Leder og 2 s§remedlemmer var på valg. Leder Kjetil
Hansteen og styremedlem Tormod Hansen ønsket avløsning.
Gudrun Barlund Broback ble valgt inn som erstahing for Tormod Hansen. Etter flere
oppfordringer fra ordstyrer, Kjetil Hansteen redegiorde for hva det innebar, var det ingen
medl"mmer som ønsket ledervervet eller den ene ledige plassen i styret. Ketil Hansen valgte
derfor å ta ledervervet. Etter enda flere oppfordringer sa Tor Myrhaug seg villig til å være i
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styret fra l.l .2020. §etil Hansteen valgte da å bli værende i styret frem til og med
31.12.2019.
Styret for 2019-2020 ser slik ut:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ketil Hansen (ny, valgt for

1 år)
(gienvalgt for 2 fu)
Gudrun Bmlrmd Broback (ny, valgt fot 2 fu)
Tor Myrhaug (Kjetil Hansteen er vikar ut 2019) (ny, valgt for 2 år)
(ikke på valg, I år igien)
Carsten

Roar Syversen

Ramberg

Styret konstituerer seg selv.

6.

VaIg aY valgkomit6
Siw Riise (gienvalg for 1 år)
Morten Holm Pettersen (gienvalgfor 1 år)

7.

Valg av fastboenderepre§entant til veilaget
Morten Holm Pettersen (gienvalg for 1 år)

8.

VaIg aY revisor
Tone Ranrberg (gienvalg for

9.

1 år)

Eventuelt
Det blir dugnad lørdag20. juli k1. 1100. Vedlikehold på parkeringsplass mm.
Lørdag 13 juli blir det Femdalsundløpet og grillfest på "Bruu-sletta".
StyretLå bli fliok"r" til å formidle hvilke jobber som trengs å utføres, slik at flere
medlemmer kan bidra utenom hoved dugnaden
Kantklipperen må gjøres mer tilgiengelig, ogmedlemmene må informeres bedre, slik at
flere kan ta del i klipping langs sti/parkering.
over medlemmer som ønsker å bli varslet om det er behov for
Det bør opprettes
""iiG
dugnadshjelp.
tutort"r, Holm Pettersen sa seg villig til å bidra eksta med klipping ved parkering.
Terje Senlie infomrerte om hva som ble gjort i 2005 i forbindelsene med bryggene
innårst i sundet. De hadde et møte med grunneier, som var positiv. De hadde møte med
kommunen, som var positive. Båtene langs Randholmen måtte bort, og inkluderes i det
nye båtanlegget. De n na" i2006 mange møter med banker, entrepenører, Kynningsrud
iarpårbefaring, Bryggeservice. Finansieringenvar merellermindrepåplass, og
løsningen var mer eller mindre bestemt ( 1,5 millioner o976 plasser). På et møte
2g.g.2111var grunneier uenig i stønrelsen på prosjektet og var skeptisk. Etter dette ble
det giort oor., fl"r" forsøk, uten å å fremdrift. Terje hadde liten fio på at det ville være
fornitig å sette i gang dette arbeidet igien. Dersom det er interesse for å gienoppta dette
arbeidet, kan de som ønsker å danne en arbeidsgruppe kontakte styret.
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midlertidige tiltak der på dugnaden.

uthylkes fra enkelte medlemmer at det føles mer utfirykt åbade/svømme i sundet nå enn
tør.
skaper mye støy. Vis hensyn.

opprydding etter seg. Det ligger stadig igien paller/søppel innerst i sundet.
Møtst ble avsluttst H. 1240.

Femdalsund, 13. juli
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