
Nordstul

Hytteforening

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 29. september 2OL2

Årsmøtet ble avholdt 29. september 2012 på St<ytterlagets hus, Bolkesjø.
34 personer var møtt frem.

Leder av foreningen, Geir Norderhaug, ønsket alle velkommen til årsmøtet.

. Valg av møteleder

Hans Jørgen Salvesen ble enstemmig valgt til ordstyrer under avviklingen av
årsmøtet.

. Valg av referent

Elin Kartevold ble enstemmig valgt til referent for årsmøtet

. Valg av 2 reoresentanter til å underskrive protokoll

Ole Thomas Rutle og Einar Hermansen ble enstemmig valgt til å undertegne
protokollen.

Styrets beretning, regnskap og budsjett var sendt ut til medlemmene i forkant av
årsmøtet. Det var ingen kommentarer til innkallelsen og årsmøtet ble erklært lovlig
satt.

a. Styrets beretning

Sekretær leste styrets beretning. Ingen kommentarer og beretningen ble
godkjent.

b. Årsreonskap/budsiett (1.9.2011 - 31.08.2012)

Kasserer hadde meldt forfall til årsmøtet. Møteleder leste opp postene i

regnskapet.
Budsjettet for 2012/2013 ble lagt frem.
Revisjonsberetningen var vedlagt årsmøtepapirene.

Det kom opp spørsmål om regnskapsperioden. Foreningen har avvikende
regnskapsår. Det var enighet om at regnskapså ret 201712012 skal stå som
overskrift i resultatregnskapet.

Videre ble det stilt spørsmål fra salen om foreningens driftsinntekter og -
kostnader. Nettoføringen som presenteres i resultatregnskapet er lite



informativ. Kostnadene burde også vært spesifisert. Medlemmene uttrykte
også behovet for å kunne følge opp regnskapet for perioden mot hva som
var budsjettert og vedtatt foregående år.

Regnskap og budsjett ble vedtatt under forutsetning av at styret sender ut
et spesifisert regnskap for perioden. Dette vil bli utarbeidet og sendt
medlemmene separat.

Valg

Valgkomiteens innstilling til styre og komitemedlemmer var sendt ut
sammen med de øvrige årsmøtepapirene med unntak av forslag til kasserer.

Stvret:

Leder Geir Norderhaug Valgt for 2 nye år
Nestleder Rolf Bjørgen Ikke på valg
Sekretær Elin Kartevold Ikke på valg
Kasserer Hans J. Salvesen Valgt for 2 år
Styremedlem Kristian HØyvik Ikke på valg

Styret er redusert til 5 medlemmer som er i tråd med foreningens vedtekter.

Gjenvalgt for 1 årRevisor: Asbjørn Aas

Valqkomite:

Leder Jonn Kongsgård
Medlem Anne Brenna

Arrangementskomite:

Representant veiselskap
Representant Bol ksfjel I

Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år

: Svein Duesund
: Lars Erik Muhri Larsen

Medlem Frank Erik F. Nilsen Gjenvalgt for 1 år
Medlem Hans Jørgen Salvesen Gjenvalgt for 1 år

Løypekomite:

Medlem Ole Magnus Reinemo Gjenvalgt for 1 år
Medlem Jonn Kongsgård Gjenvalgt for 1 år

I tillegg består løypekomiteen av følgende representanter:

Medlem/representant fra Snipetjønn: Odd Rune Nærsnes

d. Fastsettelse av.årskontingent

Årskontingentens generelle del ble vedtatt å forbli uendret, kr 150, pr år.

Tilskudd vakthold, som utgjør kr 125 pr hytte, ble også vedtatt videreført
med uendret beløp.

Styret har dessuten fastsatt løypeavgiften for 2013 på samme nivå som i

fjor til kr 325, pr hyttemedlem.



a Innkomne forslag

Følgende forslag var sendt inn fra Morten Løvgren innen fristen:

Nordstulveien er preget av et utall "vaskebrett" og hull i vegbanen.
Det må stilles krav til eier om vedlikehold (høvlingi minst ån gang pr. år.

Natt til søndag L9 februar d.å. opplevde vi regn på fjellet, med dertil islagt vegbane.
undertegnede var vitne til / opplevde stor dramatikk på vei hjem ved starten av
"brattbakken" hvor flere biler var involverte i en "nestenulykke".
Til alt hell fikk alle bilene stanset i tide uten person - ag / eller materielle skader.
Eier av vegen kom for å strø på ettermiddagenl
P.t. må vedkommende kjøre fra Lier før oppgaven kan utføres.
Det må stilles krav om "beredskapsplan" knyttet til strøing på vinterstid, slik at dette
kan utføres på kort varsel ved lignende tilfeller i ettertid.

Det var enighet fra de fremmøtte om å^be styret følge opp anmodningen fra
Morten Løvgren. styret tar opp spørsmålene om veistandard og beredskap
med Svein Duesund.

Øvrige saker

Rapporten fra Ole Helleberg vedrørende vakthold ble tatt til etterretning.

Strøm til Nordstulområdet

Medlemmene uttrykte interesse for at styret undersøker og jobber videre
med mulighetene for utbygging av strøm til Nordstul.

Olav Falk-Pedersen og Asbjørn Aas meldte seg som deltakere i
"Strøm kom ite" sa mt hytteforen i n gens rep resenta nter overfo r e-verk mv.

Bletjellkart

De fremmøtte medlemmene mottok kart.
Opplegg for videre utdeling sendes ut som info innen kort tid.

Styreleder takket styret og komiteene for godt samarbeid
periode.

Som avslutning takket så styreleder alle for fremmøtet.

og så frem til ny

f.

Geir Norderhaug
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