Referat fra årsmøte i Espelifjell Hytteforening, 06.04.2007
Årsmøtet ble holdt i lederens hytte. Martinsen (grunneier) var også invitert og var tilstede på
møtet.
Første sak på programmet var løypekjøring. Årsmøtet ser positivt på å utvide løypetilbudet i
hytteområdet. Dette fordi det til tider kan være vanskelig å holde løypene oppe over til
Danebuløypene. Det som vil bli forsøkt er å kjøre løyper rundt Åsletta, Ølslykkja, Turitrøen
og Espelifjell. Årsmøtet var positive til å bruke mer penger til løypekjøring for å få til dette
tilbudet.
Det skal forhandles fram en ny kontrakt med Byfuglien på brøyting og strøing, hvor vi får en
fast pris på hele veien. Erfaringer som er gjort denne vinteren tilsier at det er større behov for
strøing enn det har vært tidligere. Det var derfor ønske om å ta opp dette med Byfuglien.
Dette må vi også få inn i en avtale, samt at han fyller strøkassa ved behov. På årsmøtet kom
det fram forslag om å dele veien i 3 pris soner som også inkluderer den delen av veien øverst
som nå beboerne betaler separat samt veien videre til de nye hyttetomtene mot Flævatn.
Endelig beslutning om dette vil bli foretatt på neste årsmøte.
Hver enkelt hytteeier har ansvar for å sette opp brøytestikk på sin tomt der det skal brøytes.
Regnskap: Felleskonstnadene, dvs. den delen vellet betaler til dekking av brøyting og
vedlikehold må økes med kr. 200 pr. medlem. Dette pga. økt vedlikehold og økte
brøyteutgifter. Ellers ingen kommentarer til regnskapet.
Når det gjelder strømforsyning til hyttefeltet, blir saken inntil videre lagt på is. Dette fordi det
er for liten respons. VOKKS sier at det må minst være 50 hytter som er interessert før de
synes dette er interessant. Dette gjelder oss og Turitrøen til sammen.
Etter henvendelse fra Turitrøen velforening ble det vedtatt at vi skal betale halvparten av
utgiftene til opprusting av badeplassen ved Flævatn. Dvs. kr. 1950.Turitrøen kom også med forslag om at vi arrangerer påskeskirennet 2 år av gangen. Dette ble
vedtatt. Turitrøen har da ansvaret i 2007 og 2008.
Årsmøtet henstilte alle om å vise litt smidighet ved parkering, spesielt i påsken.
Det ble vedtatt å begrense kostnadene ved utsendinger fra styret. Fom. 2008 vil bare
innkalling til årsmøte med giro sendes per brev. Referat fra årsmøtet og ytterligere
informasjon vil kun bli sendt via epost og evt. lagt ut på nettsidene.
Leder og sekretær fortsetter et år til.
Til slutt vil jeg anbefale alle å ta en kikk på hjemmesidene. Knut Brandrud har laget en flott
side som er verdt et besøk: www.espelifjell.net
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