
 

Referat fra styremøte 8 september 2022 

Til stede: Torstein Foss, Leiv Ryen, Kristin Høihilder, Øyvind Finnekåsa og Trude Størdal. Mari Beitnes 

meldte forfall. 

 

1. Regnskap:  

Ser bra ut økonomisk for hyttevellet. 

2. Dugnader sommer/høst (bl.a. innleie av J.Hefre m/gravemaskin:  

Starter opp graving i slutten av september. Ellers skal det graves rundt løypa og pusse på den 

gamle trasseen. Grunneierne informeres at dette arbeidet skal utføres. Det er ikke laget noen 

andre planer enn pussingen og opprenskingen ved løypene i tillegg til utvidelse av løypa ved 

badeplassen. Konsentrere oss om Gavlesjåløypa nå i høst. 

3. Løypemaskin nåtid og framtid: 

Vi avventer til neste år med dette punktet. 

4. Samarbeid med veistyret og Tor Tveiten om bygging av garasje:  

Leif skal lufte med veistyret om bygging av garasje til løypemaskinen. Garasjens formål er 

lagring av løypemaskin om sommeren og gruslager om vinteren. Det reguleringstekniske i 

forbindelse med byggingen kan vi se bort ifra, men det må søkes om midler til garasje. 

Grønkjær fikk midler til samme prosjekt.  

5. Organisering av løypelaget:  

Ikke diskutert roder eller ansvarsområder. Leif og Olav skal ta tak i dette i høst.  

6. Samarbeidet med Notodden Turlag («Skisporte»):  

Notodden turlag har sagt de kan betale halvparten av avgiften det koster å få løypemaskinen 

inn på skisopret.no Styret blir enig om at vi tar et prøveår før det blir bestemt om avtalen skal 

forlenges. Torstein tar kontakt med skisporet for tilbud. 

7. Innkjøp av benker/krakker for utsett langs miljøstien inn til Gavlesjåsulen:  

Tas opp på årsmøte som innkommet forslag på inntil kr 50 000.  

8. Bevertning på årsmøte:  

Mineralvann, kaffe og lefser blir servert på årsmøte. Samtidig kom det forslag til å arrangere 

årsmøte et annet sted enn på Himingtjønn. Tar dette som en sak på årsmøte 

9. Eventuelt:  

1. Kjøpe en løypemaskin til: Kjøpe en maskin som lå ute på finn.no til 149.000. Det ønskes 

ikke. 

2. Drivstoffkort: Kristin ordner med drivstoffkort som kan benyttes til disel på løypemaskin.  

 

Referent 

Trude Størdal 


