Femdalsund hyttelag
Referat fra årsmøtet 13 juli 2013
29 hytter og fastboende var representert på årsmøtet.
0. Innkalling og dagsorden.
Det ble bemerket at innkallingen ikke var sendt ut til medlemmene på forhånd, men
kunngjøringen var i henhold til vedtektene, med oppslag med minst 14 dagers varsel. Men
styret vil jobbe for å bedre lagets system for informasjon og varsling med internett og e-post.
1. Valg av dirigent.
Knut Ottesen ble valgt til dirigent.
2. Styrets beretning.
Beretningen ble lest opp, og det var noen kommentarer;
Tidligere referater faller ut fra nettsiden. Det var ønske om bedre utsendelse av innkalling til
årsmøtet, også kommentert ovenfor. Og i forbindelse med oppgraderingen av stien som pågår
er det et ønske om at det tas kontakt med berørte grunneiere/festere på forhånd.
3. Årsregnskap
Regnskapet og revisjonsberetningen ble lest opp.
Punktet nederst på balansen skal ikke være med, oppdelingen i kloppefond og annen
egenkapital.
Styret vurderer å ta i bruk regnskapsfører, men vil først få pris på det før det besluttes.
I henhold til vedtak på tidligere årsmøter skal eiendeler med i regnskapet.
Revisors anbefalinger vil bli tatt til følge.
4. Innkomne forslag
Styret foreslår å innføre kloppefond. Knut Ottesen redegjorde for bakgrunn og historikk. Det
er 39 hytter som er avhengige av kloppene for å komme til hytta, og som må bidra til fondet.
Øvrige kan bidra frivillig hvis de ønsker. Styret foreslår å bygge ny nordre klopp i 2014, og
det er prosjektert en materialkostnad til dette på kr. 47 800,- Arbeidet vil bli utført på dugnad.
Dette betyr at de 39 berørte hyttene (fra ”Stabburhytta” og sørover) må betale inn kr 1 000,ekstra våren 2014 til kloppefondet.
Årsmøtet fikk også opplest brev fra Tore Walle på vegne av 33 hytter som ønsket at følgende
presisering ble tatt med: ”Årskontingenter til kloppefond + oppbygging av et pengefond
(kloppefond). Dette gjelder kun hytter fra og med første klopp/bru nord fra. For andre
hytteeiere er dette frivillig.”
Årsmøtet vedtok innføringen av kloppefond på disse vilkår enstemmig.
5. Valg av styre
Valgkomiteens forslag ble presentert. 3 styremedlemmer var på valg. 2 tok gjenvalg.
Komiteens forslag ble enstemmig bifalt av årsmøtet. Styret for 2013-2014 ser slik ut:
Leder
Kjell I Olsen
Styremedlem Roar Syversen
Kasserer
Tormod Hansen

(gjenvalg for 2 år)
(ny, valgt for 2 år)
(gjenvalg for 2 år)
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Styremedlem Knut Ottesen
Sekretær
Carsten Ramberg

(ikke på valg, 1 år igjen)
(ikke på valg, 1 år igjen)

6. Valg av valgkomite (1 år)
Thomas Mathisen
Morten Holm Pettersen
7. Valg av revisor (1 år)
Karsten Hansen
8.

Eventuelt

Det ble foreslått å få tak i noen lass med knust asfalt til utbedring av hull på veier og stier,
styret sjekker opp tilgang og sted å legge det.
Veien og som ble utvidet ved Halvorsen er i dårlig stand og må utbedres. Styret skriver til
kommunen som har ansvaret for denne strekningen.
Det ble spurt om muligheten for å ha dugnad og årsmøte samme dagen, men flertallet av
medlemmene ønsket ikke det.
På parkeringsplassene 71-79 er det trangt, avstanden til veien bak er liten. Det ble spurt om
muligheten for å endre til skråparkering på disse plassene. Styret vil ta en befaring og vurdere
om dette er mulig uten at det tapes en parkeringsplass.
Det kom forslag om å avslutte dugnad 20 juli med en sosial sammenkomst. Dette ble ønsket
velkommen, ta med mat, drikke, grill osv til brustranda etter dugnaden.
Det ble foreslått å ta opp igjen rutinen med å ha 2 medlemmer til å signere på
årsmøtereferatet, dette ble bifalt og Tore Walle og Wenche Grønn Bakken ble valgt.
Møtet ble avsluttet kl. 1300.

Carsten Ramberg (sign)
Referent/sekretær

Tore Walle (sign)

Wenche Grønn Bakken (sign)
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