Femdalsund hyttelag
Årsberetning for 2021 - 2022

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

Ketil Hansen
Roar S Syversen (gikk bort i perioden).
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, epost og andre kanaler.

Økonomi
Vår kasserer måtte trekke seg høsten 2021 og funksjonen har siden vært dekket av leder.

Dugnad
Den årlige dugnaden skulle vært samme dag som årsmøtet, men på grunn av dårlig vær ble
den avlyst.

Parkeringsplassene og veien
Styret arbeider med forskjellige løsninger for å forbedre parkeringskapasiteten. Det er 2 hytter
som ønsker plass som ikke har det i dag.
Kommunen vil sluttet å måke veien fra friområdeparkeringen og utover. Styret har ikke gjort
noe med dette foreløpig, lite snø og lite bruk av hyttene om vinteren.
Lading av biler på parkeringsplassen. Interessen for dette er undersøkt og forskjellige
løsninger er under vurdering. Ved liten interesse vil det bli forholdsvis dyrt for deltakerne.
Det er ikke konkludert i saken.

Klipping
I 2020 så påtok ett av medlemmene seg å klippe på parkeringsplasser og langs stien. Dette
fungerte bra og ble videreført i 2021 (og 2022)..

Postkasser
Ingen nye har meldt seg for postkasse det siste året så da trengs det ikke å utvide stativet.

www.femdalsundhyttelag.net

Nettside – medlemsregister – kommunikasjon
Nettsiden har vært lite oppdatert siste året. Faceboka blir brukt både av styret og
medlemmene. 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. Ellers må de hyttene som har flere eiere selv sørge for distribusjon av
informasjon internt på sin hytte/hus.

Kråkerøy 12. juli 2022
Styret i Femdalsund hyttelag

www.femdalsundhyttelag.net

