
Årsmøte i Himingen Hyttevel lørdag 9. oktober 2010

Åpnins:

Årsmøtet ble avholdt ved kiosken ved Himingtjønna lørdag 9. oktober, og da klokken var passert

1.2.00 ble årsmøtet åpnet ved at formannen, Erlend Jensen, som ønsket de fremmøtte (ca 35 vel-

medlemmer) velkommen. Fortsatt lå morgentåken og skygget litt for solen, men etter hvert kom

solen og det ble en riktig fin høstdag. (Bare så synd at ikke flere av hyttevelets medlemmer hadde

funnet veien til årsmøtet).

Sak I Godkjenning av innkallingen

lnnkallingen 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 ti{ møteleder og Torstein Foss til referent.

Sak 3 Regnskap og budsjett

Kasserer Kjell Eliassen gikk detaljert gjennom regnskapet. Dette viser et overskudd på kr. 6.67I,-.

Sammen med overført saldo tra20O9, har Himingen Hyttevel nå en akkumulert saldo i

bank på kr.39.279,98. Bortsett fra kontobeholdningen i bank har hyttevelet ingen eiendeler, det er

derfor ikke fø.rt balanseregnskap.

Kassereren fremla også et forslag til budsjett for 2011 med budsjettert overskudd på kr. 9.400,-

Kassereren kommentert også 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/l6ypelaget legger til rette for!)

Til budsjettforslaget tor 20LI kom det tilleggsforslag om å legge inn en ekstra-kostnad på ca. kr.

2.000,- til nye metallskilt langs naturstien inn til Gavlesjå-seteren. Dette ble godkjent av årsmøtet.

Etter ytterligere en del spørsmål fra noen av årsmøtedeltagerne, ble både regnskap og budsjett

godkjent med det nevnte tilleggsforslaget til neste års budsjett.

Sak 4 Innkomne forslag

Nv løvoetrase: Fra løypekomiteens formann, Johannes Klungseth, var det forslag om å prpve å få til

en ny vinterløype til toppen av Rognlifjell. Trase-valg er gjort i samarbeid med grunneier, Thor

Tveiten, og vil kreve en god del dugnadsinnsats i form av rydding og hugst. (Første dugnadsdag:

lørdag 16. oktober) Forslaget ble diskuten og kommentert og det ble vedtatt at lØpelaget PrØver å

jobbe videre med "prosjektet", men at det synes kanskje lite realistisk å få traseen klar før neste

vinter QA12l.

Teleomformer: Styret fikk i oppdrag av årsmøtet å jobbe videre med dette med tanke på å få

Telenor/Netcom til å bekoste en omformer på et dertil egnet "utsiktspunkt" som vil bedre

mobiltelefon-dekningen for Gavjesjå-området.



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 (ikke på valg)

Sekretær: Torstein Foss (ikke på valg)

Stvremedlem: Gunnar Jensen (valgt for 2 år)

Varamedleryt; Erlend Jensen (valgt for 2 år)

Varamgdlem: Jan Solberg (ikke på valg)

Revisor: lvar Kvernstuen (valgt for 1 år)

Valskomite: lvar Kvernstuen (valgt for 2 år)

Torbjørn Mork (ikke På valg)

Løvpekomite: Johannes Klungseth (valgt for 2 år)

Geir Bakken (valgt for 2 år)

Representant til Gavleiåveien: Erik Søndergård {valgt for 1 år)

I forbindelse med posten oVolg" ble det også fra årsmØtet gitt stor honnør til OIe Vidar

Vassbotn lar fremragende orbeid med hyttevelets hiemmeside

fuww.niminaennWtev ) og det ble også gitt en applordring til alle medlemmene om

å sende inn bilder og annet redaksjonelt "stoff'til Vossbotn, slik at vi køn ha denne

hjemmesiden som en oppdotert og god "nyhetskønal" for både hytteeiere og besøkende.

Etter avsluttet årsmøte, ble det gitt en orientering om status på saken om "strØffi til Gavlesjå". Det

nye styret viljobbe videre med saken.

Dessuten oppfordret den nyvalgte lederen alle hytteeiere om å VISE HENSYN og begrense bruken av

strømaggregater til et minimum. Han viste også til den etter hvert Økte bruk av snøscootere på

vinterstid og at det er kun et fåtall som har løWe til å kjør" og således er mesteparten av denne

scooterkiøringen ulovlig. !

(Han antydet imidlertid ikke hyppigere kontroller kommende vinter, men hvem vet?)

Det ble oppfordret til at man benyttet Thor Tveiten og hans tjenester når varer og personer skal

fraktes inn til hyttene på vinterstid.

Årsmøtet ble avsluttet ca kl. 13.30 med kaffiog nydelige kaker.l

Ref. T.Foss


