
Årsmøte i Himingen Hyttevel lørdag 22. september 2012 

Åpning: 

Årsmøtet ble avholdt ved kiosken ved Himingtjønna lørdag 22. september, og da klokken var passert 

13.00 ble årsmøtet åpnet ved at formannen, Jan Henrik Henriksen, som ønsket de fremmøtte (kun 10  

vel-medlemmer, inkl. styret) velkommen. Det var en sur østavind og bare +4 grader, så det var 

kanskje årsaken til det litt dårlige frammøtet.   

Sak 1 Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen 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 til møteleder og Torstein Foss til referent. 

Sak 3 Regnskap og budsjett 

Regnskapet for 2012 ble lagt fram og godkjent. Dette viser et overskudd på kr. 2.709,-. Sammen med 

overført saldo fra foregående regnskapsår, har Himingen Hyttevel nå en akkumulert saldo i  

bank på kr. 62.660,50. Største utgiftsposten for dette regnskapsåret har vært kr. 10.000,- til nye 

benker/bord ved Himinggtjønna og på rasteplassene ved Gavlesjå. Disse har blitt flittig brukt i hele 

sommer. 

Det ble også fremlagt og godkjent budsjett for 2012/2013 med budsjettert overskudd på kr. 500,- I 

forslaget til budsjett var det også lagt inn et forslag om at ”styret står fritt til å endre/overskride 

budsjettrammer med inntil kr. 10.000,-” 

 Budsjettet for 2012/2013 ble godkjent. 

Sak 4 Innkomne forslag 

Ingen forslag til behandling. 

Formann Henriksen orienterte imidlertid litt om det prøve-fiske prosjektet som i samarbeid med 

grunneierlaget er igangsatt i Gavlesjå. Grunneierlaget har kjøpt inn 10 småmaskede garn til formålet 

og 11. og 12. august ble første ”runde” i prøvefisket. Resultatet herfra viste svært mye småfisk, 

snittvekt 70 gram(!). Og alle hytteeiere som ønsker å delta i tynningsfisket i Gavlesjå, kan henvende 

seg til Erlend Jensen (vararep. i Hyttevel-styret) for å låne båt, redningsvester og garn. Tidshorisonten 

for å oppnå god størrelse på fisken i Gavlesjå er 4-5 år. 

Sak 5 Valg 

Valgkomiteen hadde hatt en ”strevsom jobb” med å få på plass et nytt styre. Og styret for 

kommende år fikk følgende sammensetning: 

Leder:  ………. (mangler kandidat, ca 20 personer er forespurt.! Jan Henrik Henriksen vil inntil 

videre fungere som leder) 

Kasserer: Kjell Eliassen (ikke på valg) 



Sekretær: Torstein Foss (ikke på valg) 

Styremedlem: Gunnar Jensen (valgt for 2 år) 

 

Varamedlem: Erlend Jensen (valgt for 2 år) 

Varamedlem:  Jan Solberg (valgt for 2 år) 

 

Revisor: Ivar Kvernstuen (valgt for 1 år) 

Valgkomite: Ivar Kvernstuen (valgt for 2 år) 

  Torbjørn Mork (ikke på valg) 

 

Løypekomite: Johannes Klungseth (ikke på valg) 

  Geir Bakken (ikke på valg) 

 

Representant til Gavlejåveien:  Torbjørn Mork (valgt for 2 år) 

 

Ansvarlig redaktør, Ole Vidar Vassbotn, oppfordrer alle medlemmene til å sende inn bilder 

og annet redaksjonelt ”stoff” til Vassbotn, slik at vi kan ha denne hjemmesiden som en 

oppdatert og god ”nyhetskanal” for både hytteeiere og besøkende. 

(www.himingenhyttevel.com ) 

 

Og siden styret i år hadde kjøpt inn både grillmat og drikke i håp om at flere av medlemmene skulle 

møte på årsmøtet,  ble det rikelig med god grillmat på oss som møtte opp. 

Årsmøtet ble avsluttet ca kl. 14.00, og da var nok de fleste av de fremmøtte mer interessert i å 

komme seg inn i en varm hytte enn å stå ute å prate. 

 

Ref. T.Foss 

http://www.himingenhyttevel.com/
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