Møtereferat
Styremøte i Ål hytteforening

Dato / Sted

29.01.13 klokken 18.30 / Aud Krook, Oslo

Til stede

Aud L. Krook

Fekjastølsvegen

Rita Roarsen

Primhovda

Wilhelm Otnes

Skarslia

Referent

Wilhelm Otnes

Valg av møteleder:
Aud L. Krook ble valgt til møteleder.

Valg av referent:
Wilhelm Otnes ble valgt til referent.

Signering av protokoll: Protokoll signeres ikke.

Sak 1: Referat fra forrige møte

Følgende ble kommentert mht. siste møtereferat, der riktig saksnummer og tittel
er påført:
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•

Sak 2 Referat: Dato for referat fra augustmøtet var feil, er korrigert på
hjemmesiden. På siste styremøte deltok Aud og Martin første halvdel, Aud, Rita
og Wilhelm var tilstede siste del av møtet. Referatet manglet oppdatering fra
siste del av møtet , kommentert i det følgende.

•
•

Sak 3 Medlemsstatus: Oversikt over innbetalinger ble mottatt under møtet.
Sak 4 Til nettsidene: Info om styremedlemmenes e-post og tilhørighet i
velforening skal kompletteres

•

Sak 6 ”Info fra Aud…”: Blesti-prosjektet har vært vellykket. Neste prosjekt for
Fekjastølvegen vel er sti rundt Løkentjern. Fekjasstølvegen (uten s). Info fra Aud
om arbeidet med Ål52 og Løkentjern rundt

•

Sak 7 ”Mobildekning”: Punk om at Rita skal følge opp ordfører er feil og utgår.
Netcom (med et rimelig tilbud) bør foreslått prøvet, info kan legges ut på
hjemmesiden av Martin.

•

Sak 9 ”Status i de ulike hytteforeningene”: Feil i navn, “Reisun” erstattes med
“Reidun”

•

Sak 10: ”Status i Norges hytteforbund”: Teksten tilhører ikke sak 10, men eget sak
11 om “neste møte” (peker til kart fjernes). Tekst skal være “Aud er blitt medlem i
styret”.

•
•
•

Sak 11: “Neste styremøte”
Sak 12: “Plan for fortsatt arbeide”, tekst skal være som
Sak 13 “Eventuelt”, tekst skal være om villreinplan

Sak 2: Medlemsstatus, medlemsrekruttering
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Oppdatert medlemsstatus til Aud mottatt via epost fra Jon Duus under møtet,
gjennomgås av Aud.

Utarbeidet forslag til invitasjon om medlemskap synes bra. Wilhelm lager
justert forslag med noen andre bilder. Tas med punkt om bompengeavgifter, se
sak 5 nedenfor.

Distribusjon:

Wilhelm,
snarest

•
•

Trykket opp for utdeling på årsmøte,
Sendes til adresselisten mht. velforeningen, evt. andre bekjente

Sak 3: Hjemmesiden

Referat, årsplaner skal være i word (evt pdf som kan kopieres/lagres). Bilder
fjernes i sakspapirer med tanke på utskrift.

Sak 4: Årsmøte 23feb kl 12

Foreslått agenda er godkjent.
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a) Årsrapport
Forslag gjennomgått og Aud justerer dette. Påføres medlemsstatus når det
foreligger, og sendes til Martin for distribusjon.

b) Organisering av det praktiske
Møtelokaler er avklart. Rita ordner kaﬀe/te.

c) Forslag til styre
Aud og Rita stiller under forutsetning av at det blir et aktivt styre. Jan trekker
seg grunnet høy reisevirksomhet.
Alle mottakere av dette referat oppfordre til å identiﬁsere kandidater til
Styremedlemmer. Rita ringer og sender anmodning om styredeltagere

Sak 5: Oversikt over veiavgifter

Aud har startet kartlegging av kostnader og avstander for bompengeområder,
slik at man har et sammenlikningsgrunnlag ved forhandlinger med grunneiere
etc. Hun får i oppdrag av styret å fortsette dette arbeidet.

Sak 6: Rapport fra arbeidet i de ulike velforeningene

Fekjastølvegen vel arbeider med

•

Gangsti Løkentjernet rundt , der 20 av 21 grunneier har godkjent. Siste grunneier
har sagt nei, slik at man ikke kan søke om midler til Buskerud.
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Øvre Skarslia vel arbeider med

•

Sykkelsti mellom Bergsjø og Sirestøl områdene, har etablert kontaktliste for
hyttevel i området

Primhovda vel arbeider med

•
•
•
•
•
•

Ferdigstillelse av Kroktjørnveien
Sykkelsti fra Primhovda området til toppen av Ål skisenter
Merking av turstier og godkjenning av grunneier
Badebrygge i Kroktjørni
Skiheis forlenges til Rosendalhovda
Adressering av ATV og snøscooter

Sak 7: Rapport fra arbeidet i Norges hytteforbund

Norges Hytteforbund skal ha hytteting 16/3 på Hellerudsletta. Alle medlemmer i
Norges hytteforbund oppfordres til å delta. Siste nummer av Hytte og fritid deles ut.
Aud er nå ordinært medlem i styret, men har takket nei til gjenvalg.

Sak 8: Neste møte

Videre møter avtales på årsmøtet, men forutsetter tilstrekkelig deltakelse og nytt
styre.

5
Møtereferat
Styremøte 29.01.13

Sak 9: Øvrige saker

Ingen punkt tatt opp
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