
 

Referat Årsmøte 2018 – Nedre Høyset Vel  

Dato.: Torsdag 29/3 2018  

Tid : KL 10:00  

Sted.: Hans Petter Johnsen 

 

Tilstede var: Roald Ankerstad, Randi Østengen,  Emil Fjellingsdal, Tom Songe-Møller,  Bjørn Songe-

Møller,  Arne Arneson, Trygve Almøy, Jon Holden, Hans Petter Johnsen, Leif Arne Melbye,  Dag 

Økern 

 

 Saker.:  

1) Valg av ordstyrer og referent.  Følgende ble valgt: 

 Ordstyrer: Hans P. Johnsen 

               Referatskriver: Dag Økern 

 

2)  Årsberetning 2017 Formannen leste årsberetningen. Den ble godkjent av årsmøtet. 

 

3) Årsregnskap 2017. Regnskapet ble godkjent.  

 

4)  Status Brøyting/vedlikehold vei/regning for brøyting 17/18. Velet har brøytekontrakt med 

Roar Dalen.  Dalen sendte den 28.3.2018 en forespørsel om et tillegg pr. hytte på kr. 900,- 

inkl. mva. Dette begrunnet med den snørike vinteren og mye ”ekstra” snørydding. Tillegget 

på kr. 900,- pr. hytte ble etter noe diskusjon godkjent på årsmøte som et engangstilfelle. 

Det vil også bli stilt spørsmål om det gjelder andre vei ved snøfattige vintre. I tillegg til de 

som var på årsmøtet var det innkommet 2 kommentarer fra vellmedlemmer hvor de hadde 

forståelse for økning i pris på brøyting denne sesongen. Videre ble det tatt opp at det 



enkelte ganger har kun halve lengden på veien blitt brøytet.  Det ble sagt at det kunne være 

en fordel å ringe Roar Dalen på forhånd hvis man skulle på hytta i midtuke. 

 

5) Budsjett 2018  

               Fastsettelse av årskontingent 2018 ble vedtatt til kr. 4.400,- 

               Dette inkluderer sesongens  brøytetillegg på kr. 900,-  

               Betaling innen 15.04.18. 

6) Valg av nytt styre 

a. Formann: Hans Petter Johnsen          ikke på valg 

b. Sekretær: Morten Guldhaug               på valg 

c. Medlem:   Sigrud Onsum                     på valg 

d. Revisor:     Roald Ankerstad                ikke på valg 

               Som nytt styre ble valgt: 

a. Formann: Hans Petter Johnsen          ikke på valg 

b. Sekretær: Morten Guldhaug               Gjenvalgt 

c. Medlem:   Emil Fjellingstad                 2 år 

d. Revisor:     Roald Ankerstad                ikke på valg 

 

7) Innkommende saker til årsmøte 

Dugnadsdato for vei ble fastsatt til lørdag 6.10.2018 kl. 11.00. 

 

8)  Eventuelt 

Bestille oppfylling av grus- depot 

Prøve å kjøre utenfor hjulsporene i veien for å få ned ”midtkulen” 

Vurdere nytt skilt ved nedkjøringen fra Knippesetvegen og navnendring til Høyset 

hyttegrend. Emil Fjellingsdal er på saken. 

 

Mvh Dag Økern 



 


