Femdalsund hyttelag
Referat fra årsmøtet 26 juli 2014
26hytter og fastboende var representert på årsmøtet.

0.

Velkommen

Leder Kjell Olsen ønsket velkommen og takket for innsatsen under dugnaden for en uke
siden.

1.

VaIg av dirigent.
Terje Svendsen ble valgt til dirigent.

2.

Valg av referent og to til å underskrive referatet
Carsten Ramberg ble valgt til referent, Arne Vilberg og Kurt Hefti ble valgl til
protokollen.

å underskrive

3.

Styrets beretning.
Beretningen ble lest opp og god§ent uten kommentarer.

4.

Årsregnskap med revisors beretning
Regnskapet og revisjonsberetningen ble lest opp.
Revisjonsberetningen vil også bli tilgjengelig på internett. Styret vil følge opp anbefalingene i
beretningen, men styret ved kasserer har oversikt over hvem som har betalt og hvem som ikke
har betalt.

5.

Innkomne forslag

3 hytteeiere som parkerer på feltet nummeret fraTl til 79 ønsker at dette feltet endres til
skråparkering "for å lette inn- og ut§øring med dertil redusert risiko for skader samt lettere
adkomst. Ved oppmåling er det bekreftet tilstrekkelig rom på begge ender av
parkeringsrekken og endringen kan ikke sees å ha noen negativ effekter for den wÅge

parkeringen".
Styret vil se på dette igien etter at det ble vurdert i fior etter "benkeforslag" på årsmøtet. Det
er flere utfordringer med forslaget, skråparkering krever mer bredde og i enden mot
papirkontaineren er det i dag trangt for bilen som betjener den. I andre enden må det være
plass nok for å komme rundt. Ett alternativ kan være å bredde veien ved plassene 7l-79 slik at
det blir mer plass til å svinge inn og ut.

6.

Valg av styre
Valgkomiteens forslag ble presentert.2 styremedlemmer var på valg og begge hadde sagt seg
villig til gjenvalg. Komiteens forslag ble enstemmig bifalt av årsmøtet. Styret for 20t4-2015
ser slik ut:

Leder

Olsen
Syversen
Hansen
Ottesen

Kjell I

Styremedlem Roar
Kasserer Tormod
Styremedlem Knut
Sekretær Carsten Ramberg

(ikke på valg, I år igien)
(ikke på valg, I år igf en)
(ikke på valg, I år igjen)
(gjenvalg for? år)
(gienvalg for 2 år)
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7.

Valg av valgkomite (1 år)
Thomas Mathisen (gjenvalg for 1 år)
Morten Holm Pettersen (gienvalg for 1 år)

8.

Valg av revisor (1 år)

Karsten Hansen (glenvalg for

9.

I

år)

Eventuelt

bommen i strid med gieldende avtaler. Hyttelaget oppfordrer berørte medlemmer
parkere i henhold til avtalen de har med grunneier.

til

å

Femdalsund hytttelag. HUSK å bruke HYTTENUMMER også når dere oppgir
ferieadressen til deres forbindelser.

august klokken 1100 vil det bli sjauing av materialer, og trolig også startet riving.
Mandag I september vil byggingen starte. Planlagt arbeidstid er 9-16 oglT-20. Ta med
lunsj selv, middag planlegges servert 16-17 (også for de som kun kan jobbe kveld).

Møtet ble avsluttet kl. 1150.
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Kurt Hefti
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Ame Vilberg
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