Referat Årsmøte 2018
_____________________________________________________________________
REFERAT FRA ÅRSMØTE
LØRDAG 17. FEBRUAR 2018 KL. 11.00, RØDE KORS HUSET KONGSBERG
Årsmøtet ble ledet av styreleder Jon Kavli Nilsen
1.

Navneopprop/Fullmakter
Det møtte 71 stemmeberettigede medlemmer og det var gitt 14 fullmakter. Totalt 85
stemmeberettigede.

2.

Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
Referent: Eva Ellefsen (O-11)
Protokollunderskrivere: M3 og L3

3.

Godkjenning av styrets innkalling
Årsmøteinnkallingen ble godkjent.

4.

Styrets beretning
Styrets beretning for 2017 ble opplest av sekretær Terje Jacobsen. Kommentarer og
spørsmål ble besvart. Styrets beretning ble deretter godkjent.

5.

Regnskap
Kasserer Ragnar Lindås refererte fra regnskapet 1.1 – 31.12.2017 og redegjorde for et
overskudd på kr. 183.932,16.
Revisors beretning ble lest opp av revisor Egil Loddengaard. Han anbefalte regnskapet
godkjent.
Regnskapet for 2017 ble deretter godkjent.

6.

Forslag fra styret og innkomne forslag fra foreningsmedlemmer
Forslag til kontingent Breiset og Omegn Løypelag
Styrets anbefaling om at begge forslagsstillerne skulle trekke forslagene og ta saken opp
igjen på Årsmøte i 2019, med bakgrunn i den pågående veistriden, ble avvist. Avstemning
ble foretatt ved håndsopprekning, for å inkludere kontingenten til Breiset og Omegn
Løypelag i kontingenten til Heia Hytteforening og Veilag, ble avgjort med 56 stemmer for og
15 stemmer imot. 14 avsto fra å stemme.
Torgersen/Haug trakk sitt forslag og Aktivitetsgruppa ved Anders Lensby sitt forslag ble
vedtatt.
Forslag om endring av brøytekontrakt
Forslaget ble trukket.
Veistrid, varsel om krav
Sammen med årsmøtepapirene var det vedlagt et utkast til forliksklage til Notodden
forliksråd fra grunneier ved advokat Olav Felland. Utkast til forliksklage gjelder foreløpig tre
hytteeiere. Påstanden er betaling av årlig avgift til grunneier og rett til å kreve vederlag for

kortsiktig og langsiktig vedlikehold/opprusting av hovedveiene. Svein Torgersen la fram
saken på vegne av de tre hytteeierne og deres vurderinger. Per Sagen fremførte et innlegg
og et motforslag som gikk ut på at styret skulle engasjere advokat og gå inn i saken. Dette
forslaget ble nedstemt og styrets forslag til vedtak ble vedtatt:
«Heia Hytteforening og Veilag vil dekke advokatutgifter utover det som evt. måtte dekkes av hver
enkelt eiers hytteforsikring»

7.

Budsjett for 1.1 – 31.12.2018 – Kontingent og betalingsfrist
Kasserer Ragnar Lindås la fram forslag til budsjett for 2018. Budsjettet ift det som er sendt
ut i sakspapirene, ble korrigert på grunn av at vedtak om kontingent til Breiset og Omegn
Løypelag (BOL) skal inkluderes i kontingenten til Heia Hytteforening og Veilag.
Aktivitetsgruppa økes til kr. 117.200,- Kontingenten til Hytteforeningen blir kr. 4500,inkludert kontingenten til BOL.
Styrets forslag til korrigert budsjett for 2018 ble vedtatt.
Forfall kontingent: 25. april 2018.

8.

Valg
Styreleder Jon Kavli Nilsen redegjorde for sitt standpunkt i veistriden.
På valg er 1 styremedlem (Eva Ellefsen), 1 varamedlem (Robin Hjertvik), revisor (Egil
Loddengaard) og 1 medlem valgkomite (Anders Skorge)
Valgkomiteen har bestått av Anders Skorge og Erik Winnje.
Valgkomiteen foreslo følgende personer til det nye styret:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Revisor:
Valgkomite:
Valgkomite:

Jon Kavli Nilsen (O-18) Gjenstår 1 år (ett år som formann)
Eva Ellefsen (O-11) Gjenvalg 2 år
Thomas Tinne (grunneiers repr.) Fast medlem
Ragnar Lindås (E-17) Gjenstår 1 år
Terje Jacobsen (O-14) Gjenstår 1 år
Hanne Kjersti Torgersen (E-14) Gjenstår 1 år
Robin Hjertvik (N-12) Gjenvalg 2 år
Egil Loddengaard (F-11) Gjenvalg 3 år
Anders Skorge (F-13) Gjenvalg 2 år
Erik Winnje (O-20) Gjenstår 1 år

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Kongsberg 17. februar 2018
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L3 – Roger Svendsen

M3 – Anders Nerdrum

Møtet ble avsluttet kl. 13.20
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