
Styremøte i Himingen Hyttevel 8. mars 2011 

Til stede: 

Jan Henrik Henriksen 

Kjell Eliassen 

GunnarJensen  

Torstein Foss 

 

Sak 1/11 Kjøp av båt til bruk i Gavlesjå. 

Det er kommet opp ønske fra medlemmene om mulighet for båt/båtleie til bruk i Gavlesjå. Båten er 

tenkt brukt til garnfiske, oterfiske, og lignende. Styret foreslår at det etableres et sameie med 

andeler på kr. 500,- som den enkelte hytteeier kan kjøpe. (Andelsbrevet skal være omsettelig). 

Andelen gir kode til låsen for båten. Den enkelte andelseier må selv holde seg med garn/oter. 

Invitasjon om å tegne seg som andelshaver legges ut på hyttevellets hjemmeside når samtlige 

grunneiere har gitt sitt samtykke. (Erlend Jensen skal sørge for klarsignal fra alle grunneierne). 

PS. I etterkant av styremøtet er det kommet forslag fra Thor Tveiten (grunneier og løypekjører) om at 

man i stedet får til en avtale om leie av båt m/garn av driverne på Gavlesjåstulen. Dette ville kunne gi 

et lite ekstra bidrag til driften av stulen, samtidig som dette forenkler ”logistikken” for de som ønsker 

å fiske med garn/oter. (Dette forslaget er ikke behandlet av styret ennå). 

 

Sak 2/11 Strøm til Gavlesjåområdet. 

Saken har nå blitt en ”gjenganger” og styret har siden sist vært i kontakt med Hjartdal Kraftlag for om 

mulig se på et samarbeid med hyttefolket i Slåka og en eventuell videreføring av strøm derfra og 

fram til Gavlesjå. Det viser seg imidlertid at den interne interessen blant hytteeierne i Slåka for å få 

strøm til hytta er svært laber. I tillegg er Hjartdal Kraftlag avhengig av å få til en avtale med Notodden 

energi, siden Gavlesjå ligger i Notodden sitt konsesjonsområde.  

Sett på denne bakgrunn har styret i Himingen Hytte nå besluttet å skrinlegge denne saken. 

 

Sak 3/11 Bevilgninger. 

Kassereren ba om avklaring på en del poster i budsjettet. Styret besluttet derfor følgende: 

Kr. 1.500- overføres til Røde Kors  

Kr. 4.000,- overføres til løypelaget (løypekjøring) 

Kr. 3.000,- benyttes til opprusting (nye flytepontonger) av badebryggen i Himingtjønna 

Kr. 3.000,- benyttes til opprusting (laminater) av info-tavlene langs miljøstien inn til Gavlesjåstulen 

 

 

 



Sak 4/11 Påskeskirenn 2011. 

Dersom snøen holder (tvilsomt) så blir det påskeskirenn i år også. Formannen, Jan Henrik Henriksen, 

og primus moter Ivar Kvernstuen sørger for premier og annet er på plass (men snø kan de ikke 

garantere!) 

 

Sak 5/11 Dugnader sommeren og høsten 2011. 

Styret vil be formannen i løypelaget, Johannes Klungseth, om å sette opp en liste over aktuelle løyper 

og dugnadsdager. Denne listen legges ut på hyttevellets hjemmeside. Medlemmene oppfordres til å 

møte på løypedugnadene.!  

 

 

Årsmøtet i Himingen Hyttevel avholdes lørdag 18. juni 2011 kl. 13.00 v/Himingtjønna. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. juni. 

 

Ref. T.Foss 


