Referat Årsmøte 2019 – Nedre Høyset Vel
Dato.: Torsdag 18/4 2019
Tid : KL 10:00
Sted.: Hans Petter Johnsens hytte
Referent: Jon Holden

Tilstede var: Roald Ankerstad, Emil Fjellingsdal, Bente Berg, Tom Songe-Møller, Bjørn SongeMøller, Trygve Almøy, Jon Holden, Hans Petter Johnsen, Leif Arne Melbye

Saker:
1)

Valg av ordstyrer og referent.

Følgende ble valgt:
•
•

Ordstyrer: Hans Petter Johnsen
Referatskriver: Jon Holden

2)

Årsberetning 2018.

Formannen leste årsberetningen. Den ble godkjent av årsmøtet.
3)

Årsregnskap 2018.

Regnskapet ble godkjent.
4)

Status Brøyting/vedlikehold vei/regning for brøyting 18/19.

Vellet har brøytekontrakt med Roar Dalen. Dalen har sendt noen innspill om endringer av
avtalen og har blitt bedt om å sende inn forslag til endring før årsmøtet. Forslag fra Dalen er ikke
mottatt så langt. Dalens pris er kr. 46 000, uten prisregulering.
Forslaget med å sende SMS hvis en skulle på hytta ble vurdert å være for komplisert til å
gjennomføre som hoved løsning.
En alternativ leverandør, Magne Tuvmarken har tilbudt brøyting for kr. 51 000 + moms.
Årsmøtet var enig om å sjekke videre med Dalen. Vi utarbeider en mer detaljert avtaletekst og
sender til Dalen som et forslag til endring. Bjørn Songe-Møller lager et utkast med
indeksregulering. Forslaget kan inneholde at prisen økes til kr. 50 000 for neste sesong for å
dekke prisvekst frem til nå og en videre indeks regulering fremover. I forslag til ny avtale
inkluderes også en pris for strøing.
5)

Budsjett 2019

Fastsettelse av årskontingent 2019 ble vedtatt til kr. 4 .000,Betaling innen 01.05.2019.
6)

Valg av nytt styre

Som nytt styre ble valgt:
•
•
•
•

Formann: Jon Holden
Sekretær: Morten Guldhaug
Medlem: Emil Fjellingsdal
Revisor: Roald Ankerstad

7)

for 2 år
står 1 år til
står 1 år til
for 2 år

Innkommende saker til årsmøte

Ingen nye saker var meldt inn til møtet.
8)

Dugnad

Dugnadsdato for vei ble fastsatt til lørdag 5.10.2019 kl. 11.00.
9)

Eventuelt
a.

Gruskasser

Bjørn Songe-Møller sjekker om vi kan kjøpe et par grus kasser for å lagre grus som kan legges ut
på veien ved behov. Prøver å fylle opp kassene med grus ifm. veidugnaden.
b.

Endre navnet på vellet.

Det er et ønske om å endre navn på velet til Høyset hyttegrend. Jon Holden melder inn
navnendring og nye navn på styremedlem til Brønnøysund registeret.
c.

Lager FB gruppe.

Bente Berg etablerer en Facebook gruppe. Gruppen heter Høyset hyttegrend og finnes ved å
søke etter grupper på FB. Forespørsel om å bli medlem sendes til Bente. Tanken er at den kan
brukes til å legge inn informasjon av felles nytte for vellets medlemmer.

