
Årsmøte i Himingen Hyttevel lørdag 18. juni 2011 

Åpning: 

Årsmøtet ble avholdt ved kiosken ved Himingtjønna lørdag 18. juni, og da klokken var passert 13.00 

ble årsmøtet åpnet ved at formannen, Jan Henrik Henriksen, som ønsket de fremmøtte (kun 8  vel-

medlemmer + styret) velkommen. Været var ikke det aller beste (og kanskje var det årsaken til det 

litt dårlige frammøtet).   

Sak 1 Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen til årsmøtet, som var kunngjort med oppslag på hjemmesiden og med plakater på velets 

oppslagstavler, ble godkjent. 

Sak 2 Valg av møteleder og referent. 

Jan Henrik Henriksen ble valgt til møteleder og Torstein Foss til referent. 

Sak 3 Regnskap og budsjett 

Regnskapet for 2010 ble lagt fram og godkjent. Dette viser et overskudd på kr. 20.471,-. Sammen 

med overført saldo fra foregående regnskapsår, har Himingen Hyttevel nå en akkumulert saldo i  

bank på kr. 59.751,54. (Da er vel og merke ikke vedtatte bevilgninger på kr. 11.500 foreløpig 

utbetalt). Bortsett fra kontobeholdningen i bank har hyttevelet ingen eiendeler, det er derfor ikke 

ført balanseregnskap.  

Det ble også fremlagt og godkjent budsjett for 2011/2012 med budsjettert overskudd på kr. 5.600,- 

Kassereren har dessuten i sine kommentarer bemerket at det fortsatt er ca 50 hytteeiere som av en 

eller annen grunn ikke ønsker å betale medlemskontingent i hyttevelet (men benytter seg gjerne av 

fasilitetene som Hyttevelet/løypelaget legger til rette for!) 

Basert på årets resultat og velets forholdsvis god økonomi, vedtok årsmøtet å kjøpe inn 4 nye sett 

med impregnerte utemøbler, bl.a. til badeplassen ved Himingtjønn og raste-/teltplassene ved 

Gavlesjå.  

Sak 4 Innkomne forslag 

Leie av båt og fiskegarn: Det har vært et ønske fra mange av velets medlemmer om å kunne få 

anledning til å disponere båt i Gavlesjå. Styret har forhandlet fram en avtale med eierne av Gavlesjå-

setra slik at man kan få leie båt (og fiskegarn / ”oter”) for en rimelig penge av vertskapet på setra. 

Den som leier båt må selv sørge for redningsvester. 

Dugnad:  Løpekomiteen/Styret har satt opp 3 dager til løypedugnad, i første omgang gjelder dette 

området ved Movatn og traseen ”Slettefjell Rundt” (fra Svarttjern til Slåka) (Hyttevelet i Slåka har 

påtatt seg å rydde fra Slåka til Movatn). 

Sak 5 Valg 



Valgkomiteen hadde hatt en ”strevsom jobb” (det sa de i alle fall selv) med å få på plass et nytt styre. 

Og styret for kommende år fikk følgende sammensetning: 

Leder:  Jan Henrik Henriksen (valgt for 1 år) 

Kasserer: Kjell Eliassen (valgt for 2 år) 

Sekretær: Torstein Foss (valgt for 2 år) 

Styremedlem: Gunnar Jensen (ikke på valg) 

 

Varamedlem: Erlend Jensen (ikke på valg) 

Varamedlem:  Thomas Skia (valgt for 2 år) 

 

Revisor: Ivar Kvernstuen (valgt for 1 år) 

Valgkomite: Ivar Kvernstuen (ikke på valg) 

  Torbjørn Mork (valgt for 2 år) 

 

Løypekomite: Johannes Klungseth (ikke på valg) 

  Geir Bakken (ikke på valg) 

 

Representant til Gavlejåveien:  Erik Søndergård (valgt for 2 år) 

 

I forbindelse med posten ”Valg” ble det også fra årsmøtet gitt stor honnør til Ole Vidar 

Vassbotn for fremragende arbeid med hyttevelets hjemmeside 

(www.himingenhyttevel.com ) og det ble også gitt en oppfordring til alle medlemmene om 

å sende inn bilder og annet redaksjonelt ”stoff” til Vassbotn, slik at vi kan ha denne 

hjemmesiden som en oppdatert og god ”nyhetskanal” for både hytteeiere og besøkende. 

 

Årsmøtet ble avsluttet ca kl. 14.30 med kaffi og nydelige kaker og en oppfordring til alle velets 

medlemmer om å benyttet Thor Tveiten og hans tjenester når varer og personer skal fraktes inn til 

hyttene på vinterstid. 

 

Ref. T.Foss 

http://www.himingenhyttevel.com/

