Femdalsund hyttelag
Årsberetning for 2020 - 2021

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

Ketil Hansen
Roar S Syversen
Carsten Ramberg
Gudrun Broback
Tor M Myrhaug

Det er i perioden avholdt 4 styremøter, ellers har vi hatt dialog når vi treffes og via telefon og
e-post.

Dugnad
18. juli 2020 var det dugnad. 30 personer møtte opp og det ble ryddet og klipt og markert opp
parkeringsplasser. Mange trillebårlass med knust asfalt ble trillet ut og fylt i hull og dumper.
Også 22. august var det en ivrig gjeng som gjorde dugnad på Kringle Nord. Kloppa ble
forsterket med en solid limtrebjelke.
Takk til alle som har bidratt på fellesdugnad og til de som har stilt opp på spesialoppdrag.

Renovasjon
Det er kommet 2 dunker for glass og metallemballasje. Ellers fungerer renovasjonsordningen
tilfredsstillende. Det mangler kun system for plastemballasje.

Stiene
Så langt i 2021 er det dessverre fortsatt brukt for skiltene om å vise hensyn ved møter.
Vedlikeholdet fortsetter der det er behov.

Parkeringsplassene
Parkeringsplassene blir vedlikeholdt på dugnaden. Forbedring av merking er gjort og vil
fortsette.

Klipping
I 2020 så påtok ett av medlemmene seg å klippe på parkeringsplasser og langs stien. Dette
fungerte bra og vi ønsker å videreføre dette.
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Postkasser
Det er fortsatt litt tilsig av nye postkassebrukere, men nå er stativet fullt. Skal det bli flere må
det forlenges, noe som er mulig. Men vi er overrasket over antallet som fortsatt ønsker egen
postkasse på hytta.

Nettside – medlemsregister – kommunikasjon
Nettsiden har vært lite oppdatert siste året, kun 4 saker. Faceboka er mer brukt. Over 30
innlegg. Og 130 medlemmer. Vi har også mulighet til å sende ut e-post og SMS ved behov.
Hvis det er ønsker om andre kommunikasjonsformer så kan vi vurdere det.
Faktura/medlemsavgift sendes ut via e-post (og SMS) med systemet for medlemsregister.
Husk å gi oss beskjed ved endringer av kontaktperson/overføring eller salg.
Systemet kan sende e-post til en ekstra adresse pr. medlem, legg inn når man oppdaterer sine
kontaktdata. For øvrig må de hyttene som har flere eiere selv sørge for distribusjon av
informasjon internt på sin hytte/hus.
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