Femdalsund hyttelag
Årsberetning for 2018 - 2019

Styret har bestått av:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Kjetil Hansteen
Roar S Syversen
Carsten Ramberg
Ketil Hansen
Tormod Hansen

Det er i perioden avholdt 5 styremøter, ellers har vi hatt dialog når vi treffes og via telefon og
e-post.

Dugnad
21 juli 2018 var det dugnad. Det ble utført vedlikehold på parkeringsplassene.
Takk til alle som har bidratt på fellesdugnad og de som har stilt opp på spesialoppdrag.

Renovasjon
Styret har undersøkt muligheten for en egen glassiglo (for glass og metall). Dette vil komme
fra kommunen når de setter i gang med innsamling av glass og metall fra alle husstander i
løpet av 2019. Vi må derfor fortsette å bruke offentlige innsamlingspunkter (f.eks ved Joker
Lunde) inntil videre.

Stiene
Det er satt opp skilt i området som oppfordrer syklistene om å ta det med ro og vise hensyn på
stiene. Inspirert av tilsvarende på Bjørnevågen siden.
Gangveien i tre innerst ved Kringle er fullført oppgradert til ny standard takket være
dugnadsinnsats av Knut Ottesen og Tormod Hansen.

Båt og bading
Vi har oppfordret alle om å kjøre forsiktig og vise hensyn med båt, spesielt i forbindelse med
sommeren og badelivet som var i fjor. Men dette gjelder jo uansett. Se artikkel på nettsiden.

Parkeringsplassene
Det er noen utfordringer med at ikke alle parkerer på skrå der man skal det. Det er gjort tiltak
for å bedre merkingen av dette.
Styret oppfordrer alle til å holde sin parkeringsplass mest mulig fri for busker og trær.
www.femdalsundhyttelag.net

Postkasser
Nytt postkassestativet er satt opp av dugnadsgjengen med Knut Ottesen i spissen. Nye
postkasser er kjøpt inn og har gitt oss et flott stativ. Styret har besluttet at postkassene leies ut
til medlemmene slik at hyttelaget sørger for vedlikehold og reparasjoner. Dette for at vi skal
holde en høy og ensartet standard på stativet.
Det gjenstår nå å rive det gamle stativet, det planlegges gjort på dugnaden lørdag 20 juli.

Nettside – medlemsregister – kommunikasjon
Nettsiden oppdateres når det ”skjer” noe, og vi tar gjerne i mot relevante bilder og tekst fra
medlemmer for utlegging.
Siste 12 måneder har vi lagt ut saker om årsmøtet, farten til sjøs, Femdalsundløpet 2018,
julehilsen, personvernerklæring, postkassestativ, sykkelskilt, kloppoppgradering, postkasser,
grovavfallsaksjonen, Femdalsundløpet 2019 og byttekasse for bøker.
Vi sender nå ut e-post (og SMS) via systemet for medlemsregister. Dette systemet håndterer
også fakturering. Men vi har dessverre ikke noen løsning for å sende ut e-post til de hyttene
som eies av flere som gjerne vil ha samme e-post.
Medlemmene har i år fått muligheten til å sjekke og oppdatere egen informasjon i
medlemsregisteret.

Saker fra årsmøtet i 2018
Utvikling av båtplasser/båthavn inne i sundet. Styret har forsøkt å nøste opp i historikken fra
forrige gang dette var et tema, og det vil komme informasjon på årsmøtet under pkt 9,
eventuelt.
Ladning av elbiler. Styret har ikke villet arbeide videre med det. Selv om det er behov en
periode på sommeren, så anses det å være for lavt i forhold til kostnaden for et slikt tiltak.
Dugnadsgruppe ble ikke etablert på forrige årsmøte som foreslått, men i ettertid har Knut
Ottesen, Per Fodstad, Kjetil Hansteen og Ketil Martinsen gjort en stor innsats med å bygge
nytt postkassestativ.

Kråkerøy 1. juli 2019
Styret i Femdalsund hyttelag

www.femdalsundhyttelag.net

