Årsmøte 2009 - referat
Årsmøtet ble avholdt 11. juli 2009 kl 1200 på Brusletta. Av 90 medlemmer i laget møtte
22 stemmeberettigede medlemmer.
Styret har bestått av:
Styreleder Jan-Erik Skagefoss
Kasserer Ole Joveng
Egil Hansen
Elin Sorteberg
Hans Jørgen Ramberg
1.
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten anmerkninger
2.
Valg av møteleder
Til møteleder ble valgt Rolf Myrhaug
3.
Årsmeldingen
Årsmeldingen ble lest opp og godkjent. Jan-Erik Skagefoss orienterte i tillegg om de
enkelte punkter.
4.
Parkeringsplassene
Det ble orientert om parkeringsplassituasjonen og at styret ikke har greid å finne flere
plasser. Det kom opp på årsmøtet at en person skal ha parkeringsplass uten å være
medlem av laget. Styret følger opp dette.
Styret henviser til Øiseth som har flere ledige plasser for utleie.
5.
Valg
Kjetil Hansteen og Rolf Myrhaug har vært i valgkomiteen. Styreleder Skagefoss og
styremedlemmene Hansen og Ramberg er på valg. Disse har sagt nei til gjenvalg og
valgkomiteen foreslo følgende:
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Ole Joveng, ny styreleder – enstemmig valgt
Kjell Ivar Olsen, nytt styremedlem – enstemmig valgt
Terje Sørli, nytt styremedlem – enstemmig valgt
Terje Svendsen, nytt styremedlem – enstemmig valgt
Som ny revisor ble foreslått Marit Hansen – hun ble enstemmig valgt.
6.
Regnskapet for 2008
Ole Joveng gikk gjennom regnskapet. Det ble poengtert at det er viktig å merke
innbetalingen slik at kasserer greier å koble innbetalingen til medlemskapet uten for mye
arbeid. Det er ikke alltid samme person som betaler som står som medlem.
Det ble reist spørsmål om hvor mye asfalteringen som er utført i juli 09 kostet. Dette ble
det orientert om og påpekt at dette kommer i 09 regnskapet.
Regnskapet ble godkjent.
7.
Revisorrapport
Regnskapet var godkjent av revisor Terje Sørlie.
8.
Bryggene
Jan-Erik Skagefoss orienterte om den dialog han hadde hatt med grunneier. Denne hadde
ikke resultert i at man var kommet nærmere noen avtale.
Denne saken står pr d.d. på stedet hvil.
9.
Veien
Jan-Erik Skagefoss orienterte styrets arbeid opp mot kommunen for å få til asfaltering.
Dette hadde løst seg på forsommeren og veien var i juli blitt asfaltert.
10.
Eventuelt
Jan-Erik Skagefoss tok her opp behovet for bommen og foreslo at det nye styret arbeidet
for å få fjernet bommen. Det kom flere synspunkter på dette med bommen. Enkelte
medlemmer synes å ønske bommen mens andre ønsker den bort. Flere ønsker mulighet til
å parkere innenfor bommen på vinterstid. Med innlagt vann og avløp er sesongen utvidet
og behov for parkering nærmere hyttene er til stede.
Det ble reist spørsmål om dugnad. Det ble overlatt til det nye styret å vurdere behovet og
eventuelt organisere en dugnad.
Medlem av bryggelaget Terje Sørli nevnte for årsmøtet at et medlem av hyttelaget hadde
rådet grunneier Halvorsen til ikke å gå inn i noe bryggeprosjekt sammen med hyttelaget.
Sørli mente dette stred mot hyttelagets interesser og oppfordret det aktuelle medlem til å
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stå fram og redegjøre for saken. Det var ingen til stede på årsmøtet som tok
oppfordringen.
Årsmøtet ble avsluttet 1245.

Hans Jørgen Ramberg, referent
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