
Referat fra årsmøte 02. september 2017 

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

Trygve Holmsen, Oslo 06.10.2017 

 

Til: Medlemmene i Megrunnslia Vel 

Fra: Styret i Megrunnslia Vel 

Dato: Tanum 27.08.2017 

 

Innkalling til årsmøte 02. september 2017 

 

Det inviteres med dette til Årsmøte i Megrunnslia Vel på Rondane Gjestegård lørdag 2. 

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 – 13 medlemmer  
B. Velge dirigent og referent – Trygve Holmsen 
C. Godkjenne sakslisten – Godkjent 
D. Behandle sakslisten  

 
Sakslisten: 

1. Styrets årsberetning – ingen vesentlige kommentarer 
2. Økonomi  

a. Vellets regnskap for 2016/17 i revidert stand – Godkjent 
b. Budsjett for 2017/18 – Styret anbefaler å holde dagens kontingentnivå inntil videre, men 

åpner for å vurdere kontingenten på årsmøter fremover. Viser også til ønsket om å få 
sendt ut anbudsforespørsel vedr. drift av veier for slik å ha mer forutsigbarhet.  

c. Tiltak for å oppdatere medlemslisten – Styret sjekker med kommunen om det er mulig å 
få informasjon som gjør at vi kan ha en mer oppdatert list (også vedtatt på forrige 
årsmøte, men ikke gjennomført) 

d. Kontroll av innbetaling av medlemskontingent – Rundt 50 mottar varsel med brevpost da 
kontingent ikke blir betalt når vi kun sender medlemsfaktura på e-post 

3. Status på veier og skiløyper 

a. Generell informasjon – Det prioriteres å utarbeide en spesifikasjon som grunnlag for en 
veidriftsavtale (beskrive hva skal gjøres som en del av ordinært vedlikehold, samt når og 
hvordan). Denne sendes så ut som en forespørsel til aktuelle tilbydere. Veisjef Hans vil 
sammen med styret vurdere hvordan vi kan få tid til å ferdigstille denne forespørselen. 
Poppeplassen er pt. ikke utvidet slik som diskutert på forrige årsmøte.  

b. Standard på veier – Viser igjen til spesifikasjon beskrevet i punktet over. En del 
forstående oppgaver er kantfresing, rensing evt. forsterking av grøfter, høvling med mer. 



Det kom kommentar på at enkelte grøfter er for dype, noe som kan medføre problemer 
med undergraving av veier ved større vannmengder.  

c. Brøytekalender – Det brøytes opptil fjellet fom. vinterferien og utover. Broen over 
Kvernbekken er reparert, men det har kommet kommentarer på at den ikke helt holder 
samme standard som resten av veien - om ikke annet så reduserer dette hastigheten.  

d. Løypekjøring – Bjørkebollen har fått ny scooter, forhåpentligvis vil det gi oss bedre 
løyper. Dette punktet er en gjenganger på hvert møte uten at vi har fått gjennomslag for 
bedre løypekjøring.   

e. Driftsavtale/anbud på relevante tjenester – Viser til punkter over 
f. Fra årsmøtet 2016: Skilting «Privat vei» og evt. tilrettelegging av parkeringsplasser for 

turgåere (turister) mot betaling via Vipps eller tilsvarende – Det ble vedtatt å sette opp et 
skilt like før broen hvor det opplyses at ikke-medlemmer kan kjøre opp til fjellet og 
parkere der mot en avgift på 50 kroner via «Vipps» til vellets konto. Grunneier Jo var 
også positiv til dette. Det opplyses videre at det ikke er lov med parkering over 24 timer 
eller camping. Skiltet bør vise veien man skal kjøre for å komme riktig.  

4. Innkommende saker – se avsnitt lenger ned 
5. Velge medlemmer til styret og valgkomiteen, både valgkomite og styret er på valg i år  

 
Henning Pedersen går ut av styret, det sittende styret og 
medlemmene mister dermed et aktivt og positivt 
styremedlem. Vi takker for innsatsen og håper du kan stille 
på neste årsmøte for utdeling av en liten hilsen Henning!  
 
Det sittende styret ved Peter Dancke og Trygve Holmsen 
har sagt seg villige til å sitte som vararepresentanter ett år 
til, mens følgende kommer inn i styret (også som 
vararepresentant for ett år): Cathrine Skjolden (hytte 108) 
og Morten Meyer (hytte 24).  
 
Vi har med andre ord kun et foreløpig styre frem til neste 
årsmøte bestående av 4 vararepresentanter.  

 
6. Eventuelt – Ingen punkter  
 
Innkommende saker: 

1. Dumping av busker og byggavfall langs riksveien. Styret har blitt kontaktet av H E Nesset ifm. 
dumping av avfall ved den store parkeringsplassen nede ved riksveien. Dette er ulovlig, og Håkon 
Edvard risikerer å måtte ta kosten for å rydde dette dersom Veivesenet skulle påpeke ulovlig 
dumping. Generelt skal byggavfall leveres i Folldal (http://folldal-gjenvinning.no/), rent trevirke 
kan brennes på egen tomt dersom det gjøres forsvarlig (når det er sne) og ikke er til sjenanse for 
andre.  - Informasjon fra Hans Sollid: Rent trevirke kan brennes på egen tomt. Trykkimpregnert 
trevirke, maling, kjemikalier og byggavfall må leveres f.eks. på Folldal.   
Grunneier Jo sier at det er greit å brenne utenfor egen tomt dersom det a) gjøres forsvarlig, b) 
ikke er til sjenanse for andre hverken når det brennes eller c) etter at det har brent – mao. ikke 
etterlater et åpent sår i naturen.   
Videre opplyste Hans at FIAS vil sette opp ambulerende gjenvinningsstasjoner som vil kunne 
plasseres ved returpunktet ved Atnasjø Kafe på tidspunkt som søkes optimalisert ift. 
ferieavslutninger. Tilleggsopplysning i etterkant av møtet: FIAS vil orientere om dette via 
sollia.net og med info til medlemmene via styrets e-postregister.  

      


