
Referat fra årsmøte 5. september 2014 

Referatet er tekst merket med gul bakgrunn (mørk bakgrunn ved S/H-utskrift).  

Trygve Holmsen, Oslo 25.10.2014  

 

Til: Medlemmene i Megrunnslia Vel 

Fra: Styret i Megrunnslia Vel 

Dato: 31. august 2015 

 

Endelig innkalling til årsmøte 5. september 2015 

 

Det inviteres med dette til Årsmøte i Megrunnslia Vel på Rondane Gjestegård lørdag 5. 

september kl. 09. Denne helgen er det «Fossedagene», med svært mange aktiviteter.  

Vi ønsker å tilrettelegge for full deltagelse på Fossedagene, og har derfor lagt årsmøtet 

relativt tidlig på dagen.  

 

Det har ikke kommet forslag til ytterligere saker som bør tas opp på årsmøtet ifh. tidligere 

utsendt årsmøteinnkalling for 2015.   

Agenda for årsmøtet 

 

A. Godkjenne og telle alle stemmeberettigede medlemmer – 14 medlemmer 
B. Velge dirigent og referent - Trygve Holmsen 
C. Godkjenne sakslisten - Godkjent 

 
Behandle og godkjenne sakslisten: 

1. Styrets årsberetning - Godkjent 
2. Vellets regnskap i revidert stand – Ingen kommentarer 
3. Status på veier, skiløper samt kostnader og tiltak forbundet med dette 

Skiløyper - viktig med ordentlig såle og tilknytning til øvrig løypenett inkl. Blåfjellia og 
Breisjøseter, dette må følges opp av styret.  
 
Veier - forrige høst kom sneen sent, noe som ført til noe stevling langs veiene. Even Moen har 
utført vinterbrøyting etter anbud og det ble brøytet opp til Poppeplassen i vinterferien og helt 
opp til fjellet ifm. påske. Noen veiarbeider gjenstår, bl.a. sikring av veiskuldre (noe er bestilt 
allerede i 2013). Enkelte kjører fortsatt for fort slik at det er laget fartshumper noen steder. Ikke 
alle betaler vinterbrøyting– det kan bli sendt krav om etterbetaling til disse. Se også Sak 3 og 4 
under punkt 7.  
 

4. Fastsette kontingent. Styret foreslår at kontingenten for 2015 forblir uendret, kroner 1.500,- for 
hytteeiere og kroner 500,- for tomteeiere – Ingen kommentarer 

5. Innkommende saker 
Fra styret: Det må vurderes hvordan det best kan ryddes opp etter graving i myrene helt vest i 



området vårt i høyde med Kongsvingerkrysset (i nedkant av «Bestefarsløpen»). Styret får 
fullmakt til å følge opp saken med involverte parter – Det er ryddet opp, nye krav til legging av 
kabler gjør dessverre at graving blir mye mer omfattende enn tidligere. 
 
Fra styret: Håndtering av tilknytningsavgift til Stamnett 1 (strøm) gjøres pt. av vellet. Da man 
fortsatt kan forvente at flere vil koble seg til dette foreslås det å vente med utbetaling av 
tilgodehavende til opprinnelige innskytere til nettet er fulltegnet – Litt informasjon/utdyping: 34 
hytter er tilknyttet Stamnett 1 og 15 hytter er tilknyttet Stamnett 2. Vellet administrer ikke 
stamnettene, men er etter grunneier en naturlig arena for diskusjon rundt dette. Kontaktperson 
for Stamnett 1 er Petter Dancke og for Stamnett 2 er det Morten Meyer/Kristina Kjerheim.  
  

 

6. Velge styremedlemmer og revisor blant medlemmene (i inneværende periode er hele styret på 
valg, valgkomiteen velges neste år) – Ingen endring, interessenter oppfordres til å kontakte 
Valgkomiteen 
 

7. Eventuelt 
 

Sak 1: Det er slutt på bestilingsdrosje-tilknytning til togstasjonen i Atna etter 01.06.2015. Ordning 
er nedlagt i fylkestinget, årsmøtet henstiller medlemmene til å engasjere seg for å finne 
alternativer - Styret ved Henning Pedersen vil uansett kontakte fylkestinget ifm. saken.   
 
Sak 2: Utvidelse av Poppeplassen: De som er interessert i å parkere her eller har synspunkter 
kontakter Tom Odden hytte 82 (tom.odden81@gmail.com). Han koordinerer forslag til løsning 
som skal fremlegges for godkjenning hos involverte parter – grunneier, naboer og vellet ved Hans 
Sollid. Parkeringsplassen dimensjoneres for aktuelle hytter og tomter med gjester + snuplass. En 
forutsetning for å få skiltet fast plass er at man er med på etableringskostnadene. Generelt 
oppfordres hytteeiere til å bekoste egen p-plass for å slippe 1-plass-politikk i påsken, Hans Sollid 
er vellets rep restant ifh. planlegging.  
 
Sak 3: Styret vil til neste årsmøte forslå å inkludere vinterbrøyting i den ordinære velavgiften for 
hytteeiere på innsiden av bommen, dette vil innebære en kostnad på ca. 1000,-. Litt avhengig av 
vellets økonomi og det faktum at en del investeringer forhåpentligvis ligger bak oss så er det 
kanskje mulig å redusere den øvrige velavgiften før dette beløpet evt. legges på. Styret imøteser 
kommentarer til denne saken og vil ta imot og samle evt. innspill som vil bli sendt på høring i god 
tid før neste årsmøte.  
 
Sak 4: På årsmøtet kom forslag om å sette opp en automatisk bom hvor man benytter en 
fjernkontroll eller en kode som tastes inn for å passere. Fjernkontroll muliggjør åpning uten å gå 
ut av bilen, koden gjør at andre (besøk, håndverkere) ol. kan passere uten fjernkontroll. Koden vil 
skiftes for eksempel to ganger i året. Hensikten med bommen er først og fremst for å redusere 
muligheten for innbrudd i hytter (men den andre enden av Gamleveien vil uansett forbli åpen). 
Investeringen (engangskostnaden) vil være i størrelsesorden 500,- til 750,- pr. hytte + 350,- pr. 
fjernkontroll. Akkurat nå foregår en avklaring med innvolverte grunneiere for å få deres syn på 
saken, Jo Øvergaard er positiv. Styret imøteser kommentarer til denne saken og vil ta imot og 
samle evt. innspill som vil bli sendt på høring i god tid før neste årsmøte.  
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