Referat fra årsmøte 3. september 2016
Referatet er tekst merket med gul bakgrunn (mørk bakgrunn ved S/H-utskrift).
Trygve Holmsen, Oslo 29.10.2016
Til: Medlemmene i Megrunnslia Vel
Fra: Styret i Megrunnslia Vel
Dato: Tanum 26.08.2016

Endelig innkalling til årsmøte 03. september 2016
Det inviteres med dette til Årsmøte i Megrunnslia Vel på Rondane Gjestegård lørdag 3.
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.

Agenda for årsmøtet
A. Godkjenne og telle alle stemmeberettigede medlemmer – 19 medlemmer
B. Velge dirigent og referent – Trygve Holmsen
C. Godkjenne sakslisten - godkjent
Behandle og godkjenne sakslisten:
1. Styrets årsberetning – ingen kommentarer
2. Vellets regnskap i revidert stand - godkjent
Punkter/kommentarer som ble diskutert på møtet:
a. Innbetaling av velkontingent og vinterbrøytingsavgift har i noen tilfeller blitt gjort til
samme konto, noe som har skapt litt ekstra arbeide for styret
b. Broen er oppgradert, regningen for dette går ikke frem av regnskapet da arbeidet ikke
var betalt (25 000,-)
c. 10 medlemsavgifter er sendt i retur – styret får ikke beskjed ved overdragelse av
hytter/tomer osv. Styret må snakke med kommunen for å få en oppdatert oversikt.
d. Det ble foreslått bruk av reskontro inndeling ifh. medlemsavgiften for å lette
administrasjonen, styret vurderer behovet
3. Status på veier, skiløyper samt kostnader og tiltak forbundet med dette
a. Generell veistatus ved Hans: Veien holder seg bra slik at ingen umiddelbare større tiltak
er påkrevet. Sist vinter var det få medlemmer som la vinterbrøytingsoblater/kvittering
for enkelttur i bilvinduet, noe som gjorde oppfølging av brøyteavgiften vanskelig. Det er
generelt dårlig med parkeringsplasser i påsken, spesielt i Kongsvingerveien, kanskje er
det behov for tiltak her. Det vil videre utarbeides en mer detaljert driftsavtale med Even
Moen ifh. vellets forventinger knyttet til drift og brøyting av veien. Litt praktisk info ifh.
vinterbrøyting: Reiser man langt og kommer sent opp torsdag så kan det om vinteren
lønne seg å sjekke brøytetilstanden m Even Moen.

b. Utvidelse av Poppeplassen: Tiltaket er beskrevet i oversiktstegning bakerst i dette
referatet. Jo presiserte at det er viktig at utvidelsen ikke sjenerer andre. Etter forslag fra
Hans ble man videre enige om å be om tilbud på vinterbrøyting fra Poppeplassen og helt
opp til parkeringsplassen på fjellet i vinterferien og deretter fra påske og ut (merk: ikke
før vinterferien eller mellom vinterferien og påske).
c. Vinterbrøyting – se punkt 4 på sakslisten
d. Automatisk bom (slik som beskrevet i forrige årsmøtereferat). Det er flere argumenter
både for og imot en automatisk bom – sikkerhet ifh. innbrudd er et av flere argumenter
for, kostnader og administrasjon er argumenter imot. Grunneierforening er positiv til
bom. I forkant av møtet var det mottatt noen uttalelser både for og imot (2 for og 1
imot). Etter litt diskusjon ble det foretatt avstemning hvor forslaget falt etter ytterligere
2 stemmer for og 14 imot innføring av automatisk bom. Man ble enige om å ta en mer
prinsipiell diskusjon av temaet «betal for å kjøre opp for turister» på neste årsmøte,
takster godkjennes evt. av kommunen. Det ble forslått å sette opp skilt ifh.
campingvogn/turister som henviser til at dette er en privat vei.
4. Fastsettelse av kontingent. Styret foreslår at kontingenten for 2016 inkluderer vinterbrøyting for
felles veier og endres til 2.500,- for hytteeiere med kjørevei på oversiden av bommen, forblir
1.500,- for hytteeiere med egen kjørevei på nedsiden av bommen (hytte 4, 5, 114 og 115) og
forblir 500,- for tomteeiere. Majoriteten av hytteeierne betaler i dag for vinterbrøyting allerede
og alle nyter godt av dette siden det muliggjør kjøring i påsken og utover. Videre er det noen som
benytter veien om vinteren uten å betale for det. Dersom vi greier å bygge opp nok
reservekapital i vellet er det fullt mulig å diskutere kontingenten på nytt på et fremtidig årsmøte
(se for øvrig vedlagt regnskap). Etter avstemning ble forslaget godkjent med 18 stemmer for og 0
imot.
5. Innkommende saker – se eget avsnitt lenger ned
6. Valg av varamedlemmer til styret og valgkomiteen samt revisor (i inneværende periode er ikke
styret på valg) - ingen meldte seg eller kom med forslag
7. Eventuelt
a. Styrets forrige formann (Per Bjørkum) fikk ros for utførte arbeider ifm. reguleringsplanen
b. Strømtilkobling håndteres av Nord Østerdal Kraftlag, det vil være en tilknytningsavgift jfr.
forrige årsmøtereferat. Husk videre å involver Jo ifm. graving.
c. Ikke alle var helt fornøyd med brøytingen eller prepareringen av Bestefarsløypa (det var
ønske om å gjøre den enklere/flatere, bedre egnet for bestefar…). Preparering av
skiløyper er for øvrig en gjenganger på møtene – styret vil forsøke å følge opp disse
sakene.
Innkommende saker:
1. Behov for oppgradering/bytte av bro samt flere møteplasser – det ble i første omgang vedtatt å
lage en ny møteplass på oversiden av broen, avbildet bro (fra forslagstiller) er det pt. dessverre
ikke økonomi til

2. Tilrettelegging av parkeringsplasser for turgåere (turister) med betaling via Vipps eller tilsvarende
– dette ble diskutert under sakslisten punkt 3d og vil være på sakslisten til neste årsmøte

3. Ønske om tiltak for bedre:
a. Mobildekning - Telia og ICE skal ha bra dekning i området, det ser også ut til at Telenor vil
bygge ut ila. 2017
b. DAB+ dekning - det skal generelt være brukbar dekning, men som alltid ifh.
(radio)dekning så er det unntak
4. Avklaring av posten «Båtfester» i regnskapet – styret betalte høsten 2016 for året 2015 og har nå
krevd inn de siste 500,- for båtfester ved Atnasjøen for 2016. Heretter vil vellet ikke involvere seg
i båtfester eller leie av båtplass jfr. forrige årsmøtereferat. For de med båtplass og tilhørende
nøkkel til bomvei: Husk å merke båt m nøkkelnummer.

Bilde fra årsmøtet (takk til Hans veidirektør for nedlagt arbeide side forrige årsmøte)
Utvidelse av Poppeplassen:

