Nedre Høyset Vel
Referat Årsmøte 2016 – Nedre Høyset Vel
Dato.: Torsdag 24/3 2016
Tid : KL 11:00
Sted.: Arne Arneson
Saker.:
1) Valg av ordstyrer og referent. Følgende ble valgt:
Ordstyrer:
Arne Arneson
Referatskriver:
Bjørn Songe-Møller
2) Årsberetning 2015
Formannen leste årsberetningen.
Den ble godkjent av årsmøtet.
Kommentarer:
Strøing av vei i vinter bare gjort på 50% av veien.
Brøyting av vei også bare gjort 50% noen ganger.
Tas opp med Dalen.
3) Årsregnskap 2015.
Kasserer Bjørn Songe-Møller presenterte regnskapet for 2015. Regnskapet føres a
konto uten balanse, og viste et planlagt underskudd på kr. 19.562,94.
Saldo bank pr den 31.12 2015 var kr. 29.779,30.
Regnskapet ble godkjent.
4) Status Brøyting/vedlikehold vei/regning for brøyting 15/16
Velet fikk ingen kontrakt fra Dalen som avtalt høsten 2015.
Regnskapet 2015 er belastet med kr. 10.437,50 for trerydding av dalen etter et større
snefall vinter 2014.
Veien er gruset opp med grus fra Brdr. Snortheimsmoen. 35m3 grus lagt ut. Kostnad
kr. 13.105,43 og arbeider kr. 2.669,- - totalt kr. 15.774,43.
Kostnader til DnB er ca kr. 1.200,- pr år.
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5) Årsmøtet ber styret om at man for sesongen setter opp en kontrakt med Dalen eller
annen brøyter, som definerer arbeidsomfang og eventuelle kostnader.
Styret bes kontakte Vestre Vaset Vel (der vårt vel er medlem), for å diskutere
brøytekostnader, eventuelt samkjøre brøyting med andre vel for å senke kostnadene.
6) Budsjett 2016
Fastsettelse av årskontingent 2016
Årsmøtet fant at man må bygge opp noe kapital i velet, og det ble enstemmig vedtatt
å sette kontingenten til kr. 5.000,- for året 2016.
Pga forventet regning fra Dalen for brøyting, bes velmedlemmer om å betale
kontingenten ved mottakelse av brev om kontingent. (ca. medio april 2016).
7) Valg nytt styre:
a. Formann
b. Sekretær
c. Medlem
d. Revisor

Arne Arneson
Bjørn Songe-Møller
Randi Østengen
Roald Ankerstad

Som nytt styre ble valgt:
a. Formann
Arne Arneson
b. Sekretær
Morten Guldhaug
c. Medlem
Sigrud Onsum
d. Revisor
Roald Ankerstad

Ikke på valg
På valg
På valg
På valg

Ikke på valg
2 år
2 år
Gjenvalg for nye 2 år.

8) Innkommende saker til Årsmøtet
a. Fastsette dato for dugnad 2016:
Dugnadsdato ble fastsatt til den lørdag 8/10 kl 11.00
9) Eventuelt
a.
Informasjon i Brønnøysund må endres mht styret.
b.
Det har vært diskutert om områdets navn burde endres. Årsmøtet mente at
«Haugrudstølen hyttegrend» er et bedre navn, samt mer korrekt rent
geografisk. Dette bør diskuteres fremover.
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Veien ned til hytteområdet heter «Nedre Høyset» og alle hytter har nå et nummer – ref kart
nedenfor:

Årsmøtet i 2016 skal holdes på Skjærtorsdag kl 10:00.
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