Femdalsund hyttelag
Referat fra årsmøtet 9 juli 2011
24 hytter var representert på møtet.
1. Innkalling og dagsorden.
Det var ingen bemerkninger til dette.
2. Valg av dirigent.
Rolf Myrhaug ble valgt til dirigent.
3. Styrets beretning.
Beretningen ble lest opp og det var ingen kommentarer til den.
4. Årsregnskap
Leder presentert regnskapet. Kasserer valgt på årsmøtet i fjor trakk seg etter kort tid slik at
styrets leder har ført regnskapet. Regnskapet er ført for perioden juli 2010 til juni 2011. Det
ble stilt spørsmål om regnskapet for perioden januar til juni 2010 da denne perioden ikke var
dekket av dette eller forrige regnskap. Styret vil gå igjennom tilgjengelig dokumentasjon og
legge fram et regnskap for den manglende perioden og revidere det framlagte regnskapet.
Årsmøtet stilte seg positive til å ha regnskapsåret fra 1 juni til 31 mai.
Det ble tatt opp muligheten for å bruke regnskapsbyrå, men det ble konkludert med at det vil
bli uforholdsmessig kostbart.
Det ble stilt spørsmål ved utgiften til web-side. Kan det fås vederlagsfritt gjennom
medlemskapet i Norges Hyttelag?
Hva er rett nivå for refusjon av P-plass? Samme som for innskudd?
5. Innkomne forslag
Skal balanse med eiendeler være en del av hyttelagets regnskap? Årsmøtet mente det er greit
å ha med.
Regnskapsår. Årsmøtet besluttet at regnskapsåret skal gå fra 1. juni til 31. mai.
6. Valg av styre
Elin Sorteberg la fram valgkomiteens innstilling. Nytt styre ble:
Kjell I Olsen som leder (gjenvalg – 2 år)
Terje Sørli, styremedlem (gjenvalg – 2 år)
Tormod Hansen, kasserer (ny – 2 år)
Knut Ottesen, styremedlem (ny – 1 år)
Carsten Ramberg, sekretær (ikke på valg – 1 år igjen)
7. Valg av valgkomite
Egil Hansen
Elin Sorteberg

www.femdalsundhyttelag.net

8. Valg av revisor
Karsten Hansen
9. Eventuelt
Nøkkel til bommen. Styrets medlemmer kan låne ut nøkkel ved kortvarig behov. Medlemmer
med langvarig behov kan søke styret om å få tildelt nøkkel. Nøkkelkostnaden vil bli fakturert.
Dugnad ble etterlyst for å rydde rundt søppelcontainer med mer. I etterkant av årsmøtet ble
det organisert dugnad for å ta ned noen trær, rydde, utbedre veien og rense grøfter.
Søppelcontaineren stinker. Dette er til tider svært sjenerende for nærliggende hytter. Annen
plassering har vært vurdert. Vanskelig å finne brukbar løsning. Alle må dytte posene sine godt
inn i containeren slik at gummilokkene på åpningene faller på plass.
Veien er stedvis dårlig, se punkt over om dugnad.
Tilstand på stier og klopper ble diskutert. Det er en rekke behov for vedlikehold og
oppgraderinger. Søndre klopp nærmer seg behov for full rehabilitering. Årsmøtet vedtok at
styret kan sende ut en tilleggsregning på kr. 500,- hvis det blir en ny isvinter som tillater
utkjøring av grus for vedlikehold og oppgradering av stier.
Møtet ble avsluttet kl. 1345.

Carsten Ramberg
Referent/sekretær
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