Nedre Høyset Vel
Referat fra Årsmøte 2015 – Nedre Høyset Vel
Dato.: Torsdag 2/4 2015
Tid .: KL 10:00
Sted.: Trygve Almøy
Saker.:
1) Valg av ordstyrer og referent
a. Ordstyrer: Formann Trygve Almøy
b. Referent: Bjørn Songe-Møller
2) Årsberetning 2014
a. Årsberetningen ble lest opp
b. Årsmøtet godkjente Årsberetningen uten merknader
3) Årsregnskap 2014
a. Årsregnskapet ble gjennomgått av sekretæren. Regnskapet for 2014 ble gjort
opp med et overskudd på kr 22.908,30. Flere hytteeiere og også hytteeier som
hadde solgt hytte, hadde betalt inn det de skyldte fra tidligere år.
Regnskapet ble godkjent uten merknader.
4) Status Brøyting/vedlikehold vei/regning for brøyting 14/15
a. Årsmøtet er ikke fornøyd med den nye pris som R. Dalen forlanger for
brøyting. Man mener at han er dyrere enn andre som brøyter i Valdres.
i. Årsmøtet ber styret om å reforhandle en lavere pris med Dalen
ii. Alternativt bør styret se på alternative ordninger
iii. Ny brøyteavtale bør defineres slik at vi vet hva som gjelder når det
gjelder «brøyteplikten».
b. Vedlikehold av vei
i. Styret kontakter entreprenører for å få pris på legging av pukk på
strategiske steder der veien er bløt/hullete
ii. Styret ber om pris på legging av dreningsrør ved diverse hytteavkjørsler
iii. Styret ber om pris på pigging av noen få steder på veien.
5) Sak innkommet fra Formannen
a. Det var kommet et tilbud i 2014 på veivedlikehold fra R. Dalen. Årsmøtet tok
ikke stilling til dette.
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6) Budsjett 2015
a. Fastsettelse av årskontingent for 2015.
b. Årsmøtet fastsatte årskontingenten til kr. 3.000,- pr hytte for året 2015.
c. Årsmøtet understreket at alle hytteeiere må betale årskontingenten innen den
01.05 2015 – da man må betale Dalen for måkearbeider innen denne dato.
d. Årsmøtet ga styret fullmakt til å gå til maksimalt kr. 50.000,- for
utbedringsarbeider på veien, om man fant at dette var nødvendig i 2015. I så
fall vil velet måtte innkreve en tilleggsbetaling for dette på et senere
tidspunkt.
7) Valg:
a.
b.
c.
d.

Formann
Sekretær
Medlem
Revisor

Trygve Almøy
Bjørn Songe-Møller
Jon Holden
Tom Songe-Møller

Som nytt styre ble det valgt
a. Formann
Arne Arneson
b. Sekretær
Bjørn Songe-Møller
c. Medlem
Randi Østengen
d. Revisor
Roald Ankerstad

På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

2 år
1 år
1 år
1 år

8) Innkommende saker til Årsmøtet
a. Det ble redegjort fra saker på Kommunens påskemøte.
Ingen store saker kom opp her.
9) Dugnad 2015
i. Blir 1. weekend i høstferien – dvs lørdag den 26.9 2015
ii. Styret informerer Ø. Holden om at man vil felle trær som står tett inntil
veien. Disse kan legge seg over veien ved tungt snefall.
10) Ingen andre saker behandlet.

Referent: Bjørn Songe-Møller
(Sign)

