Årsmøte i
ETNEDAL HYTTEEIERFORUM
24. Oktober 2020 kl 13.00
Lenningen Fjellstue
Saksliste
Åpning ved leder
Godkjenne innkalling og saksliste
Velge ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
Årsmøte skal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Behandle årsmeldingen
Behandle regnskapet
Behandle innkomne forslag
Fastsettekontingent
Fremlegge budsjett
Valg

1 Styrets beretning for perioden 26.10.2019 - 24.10.2020
Styret har bestått av:
Leder

Arne Hektoen

Fjellsbygda Hytteforening

Sekretær

Håkon Halvorsen

Turitrøen Hyttevel

Kasserer

Berit Holm Olsen

Tonsåsen Hytteforening

Styremedlem 1 Jon Steinar Andreassen Synnfjellfoten Hytteeierforening
Styremedlem 2 Eivind Larsen

Bamserud og Skarvass vel

Revisor

Haukvegen Velforening

Knut Brekke

På grunn av korona restriksjoner har det vært lite virksomhet i år. Ikke hatt fysiske møter etter mars.
Vi hadde møte med Etnedal Kommune 22.11.19 referat fra dette er kunngjort på hjemmesiden.
Har nytt møte med kommunen 23.10.20. Kan orientere om dette på årsmøte. Referat vil komme
senere.

Det skrives en del i Valdres avisa om hytter og hyttebygging i Valdres. Felles i de fleste kommunene
er motstand mot utbygging i sårbar natur, høyt til fjells og ukritisk utbygging.

Forholder utbyggingen seg til planer som er vedtatt, gis det for lett dispensasjon, samarbeides det
noe mellom kommunene?
Fortetting i eksisterende områder er i planene nå, da kan det legges til rette for felles vann og avløp.
Spredt bygging er ikke så ønskelig.
Vi kan ikke stoppe utviklingen, men synes vedtatte planer og tomter som er godkjent bør utbygges
før det åpnes i nye og kanskje mer “attraktive” og da ofte sårbare områder eller områder over
tregrensa.
Hensikten med hytte i Valdres er vel for de aller fleste muligheten for tur- og skitur.
Løyper og stier må da ikke bygges ned, men sikres fremkommelighet over tid.

2 Regnskap

3 Innkomne forslag. Det er ikke kommet forslag

4 Fastsette kontingent
Styret foreslår ingen endring i kontingenten
1-25 medlemmer kr 100,- pr forening
26-50 medlemmer kr 300,- pr forening
Over 50

kr 500,- pr forening

5 Budsjett. Se regnskapet

6 Valg
Leder

Arne Hektoen

på valg, 1 år

Sekretær

Håkon Halvorsen på valg, 2 år

Kasserer

Berit Holm Olsen ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem 1 Jon Steinar Andreassen på valg, 2 år
Styremedlem 2 Eivind Larsen ikke på valg, 1 år igjen
Revisor

Knut Brekke på valg, 2 år

Styret Etnedal Hytteeierforum
Arne Hektoen, Håkon Halvorsen, Berit Holm Olsen, Jon Steinar Andreassen, Eivind Larsen

