Møtereferat – Høyset Nedre Vel
Årsmøte Høyset Nedre Vel - 2014
Dato: 17.04.2014

Tid: 10:00

Sted: Trygve Almøy’s hytte

Møte innkalt av:

Formann Trygve Almøy

Møtetype

Årsmøte

Møteleder

Trygve Almøy

Referent

Bjørn Songe-Møller

Deltakere

Arne Arneson, Bente Berg, Emil Fjellingsdal, Leif Arne Melbye, Bjørn Songe -Møller, Tom Songe-Møller,
Randi Østengen, Trygve Almøy

Saker.:
1) Valg av ordstyrer og referent
a. Ordstyrer:
Trygve Almøy
b. Referent:
Bjørn Songe-Møller
2) Årsberetning 2013
a. Årsberetningen ble opplest og godkjent uten kommentarer
3) Årsregnskap 2013
a. Regnskapet ble gjennomgått. Saldo pr. 31.12.2013 er kr. 26.434,b. Regnskapet ble godkjent uten kommentar er
4) Status Brøyting/vedlikehold vei/regning for brøyting 13/14
a. Brøyting siste vinter var bra utført. Dalen har tatt seg godt betalt for
jobben. Ref budsjett nedenfor.
5) Budsjett 2014
a. Fastsetting av årskontingent.
b. Med bakgrunn i større brøytekostnader for veien, ble velavgiften for 2014
fastsatt til kr. 3.500,- pr hytte. Denne skal betales inn innen den
30.06.2014.
c. Det er 17 hytter som skal betale velavgift, så beregnet inntekt er da
kr. 59.500,-. Velet har også noen utestående fordringer på til sammen
kr. 4.500,-.
d. Velet har mottatt faktura fra Dalen for brøyting på kr. 42.500,- mot forrige
års faktura på kr. 28.625,-. Årsaken er ihht Dalen at han har brøytet mye i
vinter.
Årsmøtet godkjente fakturaen.
6) Valg:
a.
b.
c.
d.

Formann
Sekretær
Medlem
Revisor

Trygve Almøy
Bjørn Songe-Møller
Randi Østengen
Roald Ankerstad
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7) Innkommende saker til Årsmøtet
a. Velet inngår en ny avtale med DnB. Gjør det lettere å skifte
sekretær/kasserer.
b. Velet melder seg inn i Vestre Slidre Hytteforening. Avgift kr. 50,- pr hytte.
c. Dugnad 2014 ble fastsatt til den 4.10.2014 – innkalling kommer til høsten.
8) Eventuelt
a. Styret hadde samme dag som årsmøtet mottatt tilbud fra Dalen på
reparasjoner og justeringer på vel-veien. Tilbudet var som følger:
i. Generelle veiarbeider 80 timer
kr. 50.000,ii. Pigging 2 steder
kr. 25.000,iii. 4 stk rør under vei
kr. 10.000,iv. Grusing
kr. 75.000,Totalt ca
kr. 160.000,- + MVA
Dvs
kr. 200.000,9) Årsmøtet fant at prisen var for høy, og man ber styret søke etter alternative ti lbud
fra f. eks. Snortheim og Granli Maskin. Styret vil fremlegge et forslag til
medlemmene på et senere tidspunkt.
10) Velet har hatt problemer med å få inn velavgiften fra alle hytteeierene år om
annet.Velavgiften bør betales omgående ved mottakelse av betalingsanmodning.
Frist for innbetaling er den 30.06.2014
Årsmøtet sluttet seg til et benkeforslag om at medlemmer som ikke har betalt
velavgift som dekker brøyting etc., innen den 1.10.2014, – ikke får brøyting
vinteren 2014/15.

