Referat medlemsmøte 2017

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE
LØRDAG 25. MARS 2017, RØDE KORS HUSET KONGSBERG.
Jon Kavli Nilsen åpnet møtet og inviterte dermed til å ta opp saker, kommentarer eller spørsmål.
Rapport fra Aktivitetsgruppa.
Rapporten ble lest opp av Aktivitetsgruppas leder Anders Lensby.
Vinteren har dessverre hatt lite snø å by på fram til nå i det siste, men likevel er løypene fra Breiset
blitt kjørt opp så snart det har vært mulig ved hjelp av snøscooter. Først etter siste snøfallet ble
løypene kjørt opp 11. mars med den store løypemaskinen. Løypeforbindelse mellom M og O feltet
tilknyttet Breisetløypa må forbedres ytterligere. «Scooter-gutta» har kjørt opp løypene ellers rundt på
hyttefeltet. Aktivitetsgruppa ønsker at det etter hvert vil bli utplassert scooter på Heia for oppkjøring
av rundløypene lokalt. Det arbeides for at løypestatus for rundløypene skal komme med på skispor.no.
Aktivitetsgruppa takket for oppslutningen løypelaget har fått, og oppfordret flere til å delta. 84 av 207
hytter burde tilsi et stort potensiale. På Breiset er det 90% oppslutning om løypelaget. Det gjøres
forsøk med også inkludere hyttene ved Rakketjønn. Traseen her vil være mer snøsikker.
Tinnefamilien har bidratt vesentlig økonomisk til etablering av forbindelsen til Breiset og vil fortsette
å bidra til driften også i tiden framover.
Det er stort behov for deltagelse i dugnadsarbeidet med vedlikehold og forbedring av løypetraseene.
Ved behov for mer informasjon, og for påmelding til dugnadsinnsats, ta kontakt. Anders Lensby tilbød
gratis løypekart som kan henges opp på hytteveggen hjemme, gjerne mot en donasjon til løypelaget
(BOL)
Badeforholdene ved Høymyrvann
Badetrapp ned over berget ved badebrygga ble etterspurt. Berget er til tider sleipt eller glatt og gjør det
vanskelig å ta seg ut eller opp fra vannet. Et medlem hadde fått presentert en badetrapp støpt inn i en
gummimatte som kunne tjores fast i tau. Enkelt å legge ut om våren og ta inn om høsten.
Aktivitetsgruppa fikk straks fullmakt til å gå til anskaffelse.
Elektrisk bom.
Tilbakemeldingene fra tiden den har vært i drift har vært entydig positiv. Bommen er forsikret mot
skade. Et lite problem som oppsto for en tid siden og lot seg løse ved en enkel justering på stedet.
Møteplasser
I reguleringsplanen av 2003 er det avsatt plass for parkering/møteplass i bakken mellom E/F og Gfeltene i forbindelse med etableringen av et skileikområde. Det er svært etterlengtet med en møteplass
på dette stedet. Likeledes er det behov for en utvidelse av veien foran bommen for å forbedre
møtemulighetene. Dette vil bli sett nærmere på i forbindelse med veibefaringen til våren.
Oppfølging av siktryddingsaktivitene
Fliskutter vil bli leid inn til høstdugnaden for å fjerne resten av trevirket som ble tatt ned under
dugnadene ifjor. Arbeidet må bare organiseres annerledes for å utnytte maskinen bedre.
Styreleder takket alle for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.
Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl: 13:00.
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