
Til: Medlemmene i Megrunnslia Vel 

Fra: Styret i Megrunnslia Vel 

Dato: 01. november 2012 

 

Referat fra årsmøtet i Megrunnslia Vel, 1. september 2012 på Rondane 

Gjestegård 
 

A. Godkjenne og telle alle stemmeberettigede medlemmer: 21 hytter/stemmer 
B. Velge dirigent og referent: Trygve Holmsen / Petter Dancke 
C. Godkjenne sakslisten fra Hans Sollid: Kommentar til vedtak knyttet til pkt. 4. Se vedlegg «12 0819 

brev ang.forslag til vedtak.doc».  

 
Dagsorden 

1. Styrets årsberetning: Ingen kommentarer, godkjent 
 
2. Vellets regnskap i revidert stand: 

Regnskapet ble distribuert på møtet. Arbeider på veg stort sett ihht. budsjett. Velets økonomi 
anses som ’grei’. 

3. Erfaringer etter den toårige forsøksperioden med vinterbrøyting: 

Veien har holdt bra gjennom vinteren inkl. brøyting. Veiansvarlig Hans Sollid har hatt tett 
oppfølging med veien og dens utvikling gjennom sesongene.  Brøytning finansieres av deltakerne 
i ordningen. Det er egen skiløype for å hindre konflikt med skigåere. 

4. Styret forslo at den eksisterende ordningen for vinterbrøyting videreføres for to nye år, med årlig 
kostnad på 1.500 kroner pr hytte, og med brøyte-garanti fra torsdag kveld til søndag kveld, samt 
juleferie, vinterferie og påskeferien dersom veien tåler det.  

Innspill til dette punket på årsmøtets agenda ble sendt 1 mnd før årsmøtet fra veiansvarlig Hans 
Sollid, men ble ved en inkurie ikke inkludert i invitasjonen til årsmøtet. Det ble derfor vedtatt å 
foreta avstemning på e-post på dette punket slik at alle medlemmer for mulighet til å si sin 
mening. Alternativene det skal stemmes over er: 
 
A) Beholde og gjennomføre styrets opprinnelige forslag som nevnt ovenfor 
B) Forslag fremsatt fra Hans Sollid (se eget vedlegg «12 0819 brev ang.forslag til vedtak.doc») 

 
5. Fastsette kontingent. Styret foreslo at kontingenten for 2012 forble uendret, kroner 750 for 

hytteeiere og 250 kroner for tomteeiere.  

Kontingenten ble vedtatt høynet til 1.000 for hytteeiere, hvorav 250 kroner går til Bjørkebollen 
turforening. Dette for å bidra til bedre løyper i vårt område. 

6. Velge revisorer blant medlemmene: 

Revisor Bjørn Fulland ble gjenvalgt.  

7. Det nåværende styret ble gjenvalgt for en ny toårs-periode. 
 



 
8. Eventuelt: 

Det ble påpekt at bommen skal være låst utenom skoleferien og vinteren.  

 
 

 

Petter Dancke 

Referent og kasserer 

  



Årsmelding for Megrunnslia Vel 2011-2012 
Ettersom arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan for hyttefeltet er vedtatt, har det i perioden 

vært lav aktivitet i Velets arbeid. 

Det omfattende veiarbeidet som ble utført i 2010/11, har gjort at veien gjennom hyttefeltet har 

holdt meget god stand. Omfattende grøfting og dreneringsarbeid har vært en viktig årsak til at veien 

har opprettholdt høy standard i hele perioden. 

I henhold til reguleringsplanen har det blitt opprettet egne veilag, som har anlagt ny vei til sine 

hytter. Det er styrets oppfatning at denne organiseringsformen har vært smidig og fungert godt. 

Styret har ikke mottatt noen klager på etablering av de nye veiene. Styret har fått mange positive 

kommentarer både for veiens kvalitet og mulighet for å kunne anlegge nye veier.  

Sist vinter betalte 40 hytter hver 1.500 kroner for å få veien gjennom hyttefeltet vinterbrøytet. Veien 

har ikke tatt noen skade av brøytingen. Skiløypene langs veien har blitt kjørt opp, men fordi traseene 

likevel ikke har vært tydelige nok, har mange blitt brukt mindre enn intensjonen. 

Styret har godt samarbeid med alle lokale aktører generelt, og vår nabo Jo Øvergård spesielt. Jo lytter 

til Velets utfordringer og problemer, og er opptatt av å skape gode løsninger. Styrets innkjøp gjøres 

kun lokalt, der dette er mulig. 

 

Styret i Megrunnslia Vel 

15. august 2012 


