
 
Referat fra styremøte i Himingen hyttevel 31. august 2017 

  

 
 

 

Til stede: 

Torstein Foss 

Kjell Eliassen 

Grete Høgvoll 

Leiv Ryen 

Johs Klungseth 

 

Ikke møtt: 

Kjell Arve Torsvik 

 

Møtet ble avholdt på Oasen kafe ved Notodden flyplass. 

 

Sak 5/17  Aktivitetsplan/handlingsplan for Himingen hyttevel (HH)  

Styret har ansvar for å holde utstyr vedlike (bord, krakker, brygge etc) 

Styret bør derfor ha en fast helg hvor de går rundt og sjekker at alt er i orden. 

Dette bør gjøres første helga i september hvert år. 

Styret vil kjøpe inn 3 -4 bord med krakker for utplassering i vårt område. 

Vurdere å kjøpe et rør for å ordne skiløypa ved Svarttjønn, ta kontakt med Tor for å høre hva som er behovet. 

Er det interesse for terrengløp eller annen aktivitet  i sommerhalvåret? 

 

Sak 6/17 Endringer av vedtektene 

Skal vi vedtekts føre at Notodden turlag  (NT) skal ha en representant inn i løypelaget 

eller inn i styret for HH? 

 

Sak 7/17 Samarbeidsavtale med NT  

Lage en forpliktene  samarbeidsavtale med NT 

De har ansvar for sommerløypene og HH for vinterløypene 

 

Sak 8/17 Samarbeidsavtale med andre velforeninger 

Velforeninger i andre hytteområder, Slåka har eget løypelag. 

Løypenettet går delvis felles og henger sammen, avtaler om hvem som har ansvar for hva og hvem betaler for 

kjøring burde vært avklart. 

Et felles møte hadde vært greit. 

 

Sak 9/17 Økonomi 

Økonomien er grei, det er nå ca 130 000 på konto. 

 

Sak 10/17 Løypekjøringsavtale med Tor Tveiten 

Vi diskuterte avtalen som er satt opp med Tor og ønsker at han prioriterer kjøring rundt Gavlesjå på fredager og 

tidlig i sesongen. 

Ønsker å diskutere noen endringer i avtalen med Tor. 

 

Sak 11/17 Web kamera 

Det er ønske om å kjøpe inn webkamera, slik at vi kan følge med på når det kommer snø og hvor mye snø det 

kommer. 

Nå når Johs Klungseth slutter i løypekomiteen er det ingen som er der så ofte som han har vært. 

Det er stor forskjell på snømengden på Øvre parkering og nede i Bygda. 

Veglaget har snakket om dette. Vi ble nå enige om at vi kjøper og monterer og veglaget betaler. 

 

 

 



 
 

 

Sak 12/17 Eventuelt 

• Johs Klungseth tok opp igjen at det er feil navn på Pråmtjønn og Himingtjønna, men dette 

kan ikke vi gjøre noe med. Det må tas med Fylket eller Kartverket. 

• Sliter med å få navn lister fra kommunen. 

• Vi har fått inn ca 6000kr på grasrotandelen 

• Ny avtale om brøyting av vegen er inngått. 

• Godtgjørelse for styremedlemmer. (kommer som eget forslag til årsmøtet) 

• Tilslutt ba Torstein Foss om ordet for å takke Kjell Eliassen og Johs Klungseth for innsatsen de 

har gjort for HH i mange år. De fikk overrakt fine blomster. 

 

Referent 

Grete Høgvoll 

 

 

 


