
 

 

 Femdalsund Hyttelag  
Referat fra årsmøtet 2010 

Tilstede var det 32 hytterepresentanter. 

 

1: Godkjenning av dagsorden: 

 Denne ble godkjent uten bemerkninger. 

 

2: Valg av møteleder og referent: 

  Rolf Myrhaug ble valgt til møteleder og Hans Jørgen Ramberg til referent. 

 

3: Årsmeldingen:  

 Kjell Olsen gjennomgikk årsmeldingen 

 Spørsmål om brygge under bro ble tatt opp, Kjell redegjorde.  

Noen spørsmål rundt dette ble stilt, hyttelaget ble oppfordret til å finne ut hvem som 

har ansvaret for denne. 

Det ble stilt noen spørsmål rundt innmeldingen i Hytteeierforeningen. 

 

4: Parkeringsplassene:  

I følge vedtektene er dobbeltparkering ikke tillatt, da dette kan hindre andre fra å 

komme til sin  plass. 

 Styret henstilte til å ta hensyn. 

 Styret ble henstilt om å sørge for at alle som har plass også er medlem i hyttelaget. 

 Forholdet til grunneier vedrørende utfylling er avsluttet. 

 

5: Valg: 

 Kjetil Hansteen redegjorde for valgkomiteens innstilling. 

 Valgt ble (alle enstemmig): 

Kjell Ivar Olsen som ny leder for ett år.  

Carsten Ramberg som nytt medlem for to år. 

 Dag Clausen som nytt medlem for to år. 

 

 Elin Sorteberg og Ole Joveng gikk ut av styret og ble ny valgkomite. 

 

 

 

 



 

 

6: Regnskap: 

Regnskapet ble gjenomgått av Elin Sorteberg. 

Det ble stilt spørsmål ved om hyttelaget hadde mottatt refusjon fra kommunen på 

asfaltering. 

Det nye styret bør følge opp dette. 

Med denne bemerkningen ble regnskapet godkjent. 

 

7: Revisorraporten: 

Regnskapet godkjent av revisor Marit Hansen. 

 

8: Bryggene – styret informerer. 

 Terje Sørlie redegjorde om Kystplanen, denne er ikke godkjent av Fylkesmannen.  

 Bryggeanlegget i Femdalsund er ikke spesielt nevnt i denne. 

 

9: Vedlikehold av veien: 

  Veien er i god stand – ingen spesielle merknader.   

 Styret oppfordres til å ta kontakt med de andre hytteforeningene om og følge opp 

den dårlige veikanten ut mot riksveien. 

 

10: Eventuelt: 

Leie av containere:  

Det ble fremmet forslag om å droppe disse, det er for dyrt i forhold kontingent  

 Det var 29 som stemte for å droppe containere, og 1 som stemte mot og 2 som ikke 

avga stemme. 

 Nøkler til bommen: 

 Forslag om å åpne for kjøring innenfor bommen ble diskutert. 

 Avtalen fra 10/2 – 1990 ble gjennomgått. 

 Styret vurderer søknader som kommer. 

 Vedtak: 

Styret får i oppdrag å vurdere den foreliggende avtale med grunneier om endring av 

denne, vedr behov for kjøring innenfor bommen. 

 

Årsmøtet varte fra klokken 12.00 til 13.30. 

 

 

 

 


