IIAFJELLTOPPEN VELFOREI{ING
PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 04.09.10
Det ble lørdag 04.09.10

kl.

15.00 avholdt ordinært årsmøte
Gaiastova på Haf ell. Følgende ble behandlet:

1.

i Hafelltoppen

Velforening. Møtested var

Konstitueringr møtet.
Fonetningsfører Knut A. Ramstad ønsket velkommen.

Det ble foretatt registrering, og 75 av 436 medlemskap var representert ved fremmøte eller
fullmakt, herav 5 fullmakter, Tilstede var også forretningsfører Knut A: Ramstad,

1,1

Til møteleder ble valgt Gunnar Krogsveen.

L2

Det var ingen bemerkninger

1,3

Dagsorden ble godkjent.

1.4

Til

2.

Styrets årsberetning 01.07.09

å undertegne

til innkallingen

som ble godkjent.

protokollen ble valgt Heidi Friis og Frode Grotmol.

-

30.06.10.

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning. Følgende punkter ble utdypet nærrnere

-

Gaiastovas representant bekeftet at det har vært gjort forsøk på å selge Gaiastova, så
langt uten resultat. Tvist mellom Gaiastova og Ha{ell Alpin om leieforhold til storkiosk/skiutleie

Pkt. 5.1

er forlikt.

Pkt. 5.3 - Det har fremkommet ønsker om flere fartshumper, spesielt på strekningen mellom
Gaiastova og krysset Lunnstadmyrvegen/Vardvegen. .Ä¡smøtet ga sin tilslutning til dette behovet
og anmodet styret om å igangsette minst en fartshump inneværende periode. Det settes av kr.
30.000 i budsjettet til formålet.
Pkt. 5.7

-

Styret ble anmodet om å gjøre en

kitisk vurdering av behovet for

ettersynsordning

med Pass.

Pkt. 5.8 - Møteleder bekreftet at det enkelte steder står igjen for høye stubber etter trefellingerr.
Styret vil anmode utførende firma om å rette på dette. Virke som er lagretpä området vil bli kjørt
bort innen kort tid. Inntekter fra flis tilfaller Velforeningen,
Møteleder reiste spørsmål om det

vil

være hensiktsmessig

ä øke tempo i felling av

trær.

Spørsmålet ble begrunnet med at gjengroingen har vært betydelig de siste årene samt at man fär
mer effektiv ressursutnyttelse ved å ta mer av gangen. Et enstemmig årsmøte, med unntak av en
stemme, vedtok å øke bevilgningen til felling av trær inneværende periode til kr. 150.000 inkl.
mva. Dette hensyntas i budsjett.

Møteleder bekreftet på forespørsel at man ved vurdering av hvilke trær som skal felles, tar
hensyn til både behov for utsikt og skjerming mot naboer. Møteleder bekreftet også at den
enkelte hytteeier selv kan felle de trær som han/hun ønsker, på egen tomt.

Pkt. 5.9 - Styret vil følge opp saken om nedgravbare containere i form av etmøte med GLØR.
Ved en slik løsning er det håp om at man igjen kan ha glasscontainere i området.
Pkt. 5.10

-

Det ble bekreftet at Fakkelmannen antagelig er reddet for noen år, Barkebilleangrep
kan medføre at skogen som danner Fakkelmannen på et eller annet tidspunkt må felles,
For øvrig ble det stilt spørsmål om utsendelser snart skal skje pr- e-mail. Styret bekreftet at man

fortsatt mangler mange adresser, men at det er planer om så snart som mulig å gå over til
utsendelser pr- e-mail. Medlemmer som ikke har meldt sin e-mailadresse, bes gjøre dette snarest
ti I styrelforetningsfører.
Styrets arsberetning for perioden 01.07.09

3.

-

30.06.10 ble deretter vedtatt.

Regnskap 01.07.09 - 30.06.10.

Forretningsfører gjennomgikk regnskapet som deretter ble vedtatt som fremlagt med et
underskudd päI<r.22.467,- sorn dekkes inn fra annen egenkapital..
Regnskapet er revidert. Revisjonsberetning foreligger og

4.

Saker

4.1

vil bli utsendt

sammen med protokoll.

til behandling.
TVJøsning for Ha{elltoppen.
Styret ved Torger Bjørnstad orienterte om utvikling

i

saken siden siste årsmøte.

Velforeningens avtalepartner Scan Net har solgt sine TV-interesser på Haf ell til Eidsiva.
Styret har prøvd äfå Eidsiva i tale for forhandlinger om ny avtale og har nylig mottatt en
foreløpig orientering om planer.

Årsmøtet fant ikke å ha grunnlag for en realitetsbehandling av TV-løsning. Styret
viderefører sine forsøk pâ ã fa til en al,tale for en grunnpakke med begrenset antall
kanaler og med valgmuligheter for det enkelte medlem for tilleggstjenester. Parallelt
undersøkes mulighetene for altemative leverandører, både av felles avtale og individuelle
avtaler.

4.2

Fastsettelseavst¡rrehonorar.
Styrets forslag til styrehonorar for perioden 01.07.09 - 30.06.10 på
styreleder og kr, 5,000,- til styremedlemmer ble vedtatt uten merknader.

5.

k.20.000,- til

Budsjett 01.07.10 - 30.06.11.
Forslag til budsjett ble gjennomgått, Bevilgning på k. 30.000 til fanshumper og økning av
bevilgning til trefelling med kr. 50.000 tas inn i budsjettet. Forslag til innkalling på kr. 5.200,pr. medlemskap ble vedtatt som foreslått. Underskudd finansieres fra foreningens egenkapital.
Revidert budsj ett følger vedlagt protoko I len.

Foretningsfører innkaller betalingen sammen med utsendelse av protokoll.

6.

Valg.
Valgkomiteens innstilling som var vedlagt innkallingen ble vedtatt uten merknader. Styret har
dermed følgende sammensetring:

6.1

Styreleder.
Lunnstadmyrvegen 448

på valg i 2011

Fride Skogsrud Bjørnstad

Vardvegen 105

Erik tløstmælingen

Vardvegen 40
Vardvegen 38
Vardvegen 42

på valg i 2011
på valg i 201I
på valg i2012
på valg i2012

Erik Ba¡tnes

6.2

Styrets medlemmer.

Fra hytteeierne:

Wencke Stene-Johansen
Tom Arne Ingier
Fra leilighetseierne:

Knut Efü Johannessen
StigRemsery

Lunnstadmyrvegen 172
Lunnstadmyrvegen 314

Fra Gaiastova:

RogerGranum

63

Valgkomite.

Gunna¡ Krogsveen

Dag Eriksen

Bjørn Hanestad
Møtet ble deretter hevet.

Hafell0{.oe.lÐ

Heidi Friis

Gunnar Krbþsveen

påvalg i 2011
på valg

i2012

