Referat fra årsmøtet i Megrunnslia Vel 4. september 2021
1.
Godkjenne forrige møtereferat (fra Årsmøtet i 2020)
Ingen kommentarer.
2.
Godkjenne og registrere stemmeberettigede
medlemmer 23 deltagere.
3. Velge dirigent og referent
Trygve Holmsen ble valgt som dirigent og Per Bjørkum som referent.
4. Godkjenne sakslisten Sakslisten
ble godkjent.
5. Styrets årsberetning
Kasserer Petter Dancke gjennomgikk regnskapet som ble godkjent uten innspill og
kommentarer.
6. Budsjett for 2022 og medlemskontingent
Styrets forslag til budsjett og medlemskontingent ble godkjent. Medlemskontingenten er
uendret fra foregående år.
7. Medlemsregisteret
Det ble gitt en orientering om medlemsregistret og hvordan dette oppdateres. Styret har
gjort en omfattende jobb og sjekket alle adresser mot offisielle data. Enda en gang
oppfordret styret alle medlemmer til å orientere Velet ved eiendomsoverdragelser, og
viktigheten av dette.
8. Forslag til økonomisk oppgjør for Stamnett I
Det var opprinnelige 43 deltagere, 14 har kommet til underveis. Det overskytende beløpet vil
tilbakebetales i løpet av høsten 2021. Beløpet vil avhenge av når man investerte, men vil
være i intervallet kr 9.000 - 12.000. Styret vil om kort tid be om kontoinformasjon hos de
som har penger til gode, og deretter gjennomføre utbetalingen.
9. Status på veier og skiløper
• Veien er i god stand. Grøfter vil ikke ryddes i år. Det som vokser i veikanten er viktig
for å binde veien/grøften, samtidig som det ikke skal vokse inn i veien.
• Styrets fremlagte forslag om Poppe-plassen ble trukket. Årsmøtet vedtok at
Poppeplassen skal utvides innen gjeldende reguleringsplan, hvilket grunneier Jo
Øvergaard støtter. Plan for det videre arbeidet vil bli fremlagt i møte med
kommunen. Den gruppen som skal møte kommunen er Tom Odden, Tormod Sletten,
Jarle Dragseth og Morten Meyer (styrets representant). Se også punkt 10 nedenfor.
Før et slikt møte gjennomføres, skal hytteeierne forespørres om de har behov for
mer P-plass enn det de har i dag.

•
•
•

•

•

•

Kontrakten med den/de som brøyter veien utvides med kr 10.000, med sterk
oppfordring om å brøyte helt opp til Snuplassen på toppen.
Årsmøtet vedtok at fartsdumper skal re-etableres, som er det eneste effektive
virkemiddelet for å unngå bilkjøring med høy fart.
Den ny-etablerte skogsløypa har blitt populær. Styret og de som har deltatt på
dugnad fikk takk for det gode resultatet. Noen fremholder at løypa lengst øst er for
bratt. Det er et ønske og mulig alternativ at løypa her legges noe lenger mot nord.
Det har tidligere vært løype på snaufjellet, langs med hyttefeltet, men denne blir ikke
lenger kjørt opp. Det ble uttrykt ønske om at denne viktige traséen, igjen blir kjørt
opp.
Styret noterte de to innspillene ovenfor, og vil diskutere mulig omlegging av den
bratte bakken med berørte hytteeiere. Videre vil styret ha tett dialog med
Bjørkebollen Turlag om både omlegging, oppkjøring og sommerlig vedlikehold av
løypenettet. Det gode samarbeidet mellom Bjørkebollen Turlag og Megrunnslia
vel/styret er en forutsetning for et fortsatt godt løypenett.
Språklig kommentar: Jo Ø. påpekte at navnet Blåsten ikke har sammenheng med
vind. Navnet knyttes til stein, men i-en har forsvunnet i den lokale dialekten. Så her
er det viktig hvor man legger trykket når man uttaler Blåsten. Det handler altså om
stein, ikke vind

10. Innlagt vann og regulering av dette
Et utvalg skal møte kommunen for å diskutere hvordan man kan øke komforten på
hyttene innen gjeldende reguleringsplan. Deltagerne i dette møtet er nevnt ovenfor. Det
er dermed to saker som skal diskuteres med kommunen: Utvidelse av Poppe-plassen og
muligheter for bedre komfort på hyttene – begge deler innenfor gjeldende
reguleringsplan.
11. Orientering i forhold til samarbeid med grunneier
Saken omhandlet avståelse av veigrunn og kostnad for dette. Årsmøtet besluttet at to
representanter fra styret sammen med Liv Nordbye og Peter Kvisgaard møter grunneier
Jo Ø. for diskusjon og løsning.
Før møtet med Jo Ø. skal Liv og Peter vurderer og anbefale forslag til modell. Styrets og
årsmøtets rolle i denne saken er å tilrettelegge for en god løsning, men de har ingen
beslutningsmyndighet.
12. Andre forhold
Ingen kommentar til styrets forslag, som nå var blitt trukket.
13. Innkommende forslag
Årsmøtet vedtok at styret ikke skal utrede og fremlegge forslag om elektronisk bom.
14. Styret og valgkomité: Orientering ved valgkomitéen
• Valgkomitéen anbefalte å fjerne stillingen som kasserer i styret, siden føring av
regnskapet nå gjøres av et eksternt regnskapsfirma. Det ble understreket behovet
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av fornyelse i styret, slik at den viktige kunnskap styremedlemmene har,
videreføres. Trygve Holmsen orienterte at han etter 11 år i styret, kun ønsker å
delta ett år til. Petter Dancke som har vært i styret i minst 17 år (referentens
anslag), ble takket av med varm applaus og velfortjente gaver!
Styret som ble valgt, i tråd med Valgkomitéens innstilling:
o Morten Meyer, teknisk leder
o Trygve Holmsen, styremedlem
o Anders Løvlie, styremedlem
Sigurd Gjone Gabrielsen ble gjenvalgt som revisor.

15. Eventuelt
Styret fikk takk og anerkjennelse for den tiden og det arbeidet de nedlegger. Det er
viktig, og er til stor fordel for oss alle.
Kommentar tilføyd i etterkant av årsmøtet: Styret ønsker å honorer revisor (som ikke har
hytte i området) for innsats og engasjement, og vil gjøre dette i samråd med Tallhuset ifh.
vanlig praksis.

Takk for innsatsen så langt Petter!

«Nye veier»

