
 

 

 

Referat fra årsmøte 2018 

Årsmøtet i Himingen hyttevel ble avholdt ved Himingtjønna lørdag 1. september. Værgudene viste 
seg fra sin beste side.  Det var ca. 20 stk. som møtte. 

Sak 1:  Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Innkalling og dagsorden ble godkjent  

Sak 2:  Valg av møteleder og referent.  
Det var forslag på Torstein Foss som møteleder og Kristin Jamtveit Høihilder som referent.  
 
Forslaget ble godkjent  

Sak 3:  Årsmelding  
Møteleder leste opp årsmeldingen for Himingen hyttevel.  
 
Var litt diskusjon rundt vannposter og ekstra parkeringsgebyr for hytteeiere ved Myrgvarv. 

 Det har vært utfordringer med vannpostene i år, en kald vinter som førte til at de fleste 
pumpene frøs og en sommer med lav grunnvannstand og ikke vann. En pumpe er 
ødelagt. Hyttevellet har ikke ansvar for pumpene, men må få til en ordning med 
grunneierne om reparasjon/vedlikehold av pumpene. Brukerne blir oppfordret til å følge 
litt med og gi beskjed dersom det er noe «galt», løse skruer etc. 

 Når det gjelder vedtaket til Gavlesjåvegen SA der alle som har hytte ved Myrgvarv skal 
betale et parkeringsgebyr på kr 1.000,- i tillegg til veiavgifta har styret sendt brev der de 
påklager vedtaket. Har ikke fått svar på dette. 

Årsmelding ble godkjent 

Sak 4: Regnskap og budsjett 
 Møteleder redegjorde for regnskapet og la frem budsjett for neste år. 

 Vi får i dag et årlig tilskudd på kr 25.000,- fra Notodden kommune. Vi søker kommunen 
om en økning av dette tilskuddet. 

Regnskap og budsjett ble godkjent 

Sak 5: Innkomne forslag. 

Det var kommet inn et forslag.  

 Undersøke Interessen for strøm til hyttefeltene, det er 10-15 år siden dette var oppe sist. 
Leder har sjekket litt. Et sammenlignbart hyttefelt på Blefjell har fått en stipulert pris på 
ca kr 200.000,- pr hytte, inn til vegg. I tillegg kommer instillasjon inne i hytta. Det er ikke 
lenger tillatt med lufttrekk, jordkabel er eneste alternativ. Strøm må hentes fra bygda, da 
strømmen ved Nystul ikke har kapasitet/er dimensjonert. Et visst antall bindende avtaler, 
ca. halvparten, vil være en forutsetning for å sette i gang. 

Styreleder tar kontakt med Notodden energi og ber om tilbud. 



 

 

 

 

Sak 6: Valg  
Valgkomiteens leder Niri Flåta la fra valgkomiteens forslag for neste år  

Leder Torstein Foss Velges for 2 år i styret. Velges for 1 år som leder 
Sekretær Grete Høgvoll Velges for 2 år 
Kasserer Kristin Jamtveit Høihilder Ikke på valg 
Styremedlem Leiv Ryen Velges for 2 år 
Varamedlem Niri Løkka Ikke på valg 
Varamedlem Kai Andersen Velges for 2 år 
Revisor Jarle Lindeland Ikke på valg 
Løypekomite Leiv Ryen Ikke på valg 
 Øyvind Finnekåsa Velges for 2 år 
Valgkomite Niri Flåta Ikke på valg 
 Målfrid Finnekåsa Velges for 2 år 
 
Representant Gavlesjåvegen SA: Leiv Ryen fortsetter 
Notodden turlags representant i styret: Mari Beitnes 

 
Alle som ble foreslått av valgkomiteen ble enstemmig valgt. 

Eventuelt 

Det er satt ut container på den øverste parkeringen. Dette er det grunneierne som har satt ut og er 
ment til dagsturister. Hytterenovasjon vi komme i løpet av ett til to år.  

Feiing av piper på fritidsboliger er også under planlegging i Notodden kommune. 
Forebyggingsavdelingen ved Notodden brann og feiervesen informerer om at de starter opp rett over 
nyttår.  

Konflikten mellom grunneier ved Himingen hyttefelt og Notodden turlag pågår for tiden i retten. Det 
er forventet avgjørelse i saken i uke 36-37. 
 

Vi avsluttet dagen med kaffe og deilig kake. 

 

Kristin  
ref. 

 
 

 

 


