REFERAT

FRA EHF’S ÅRSMØTE DEN 24. OKTOBER 2020
LENNINGEN FJELLSTUE KL. 13.00

Til stede var representanter fra syv av Hyttevellene i Etnedal:
Fjellsbygda Hytteforening
Tonsåsen Hytteforening		
Turitrøen Hyttevel		

1 representant
2 reresentanter
1 representant

Bamserud og Skarvass Vel
Lenningen Hytteeierforening
Haukvegen Velforening		

1 representant
1 reoresentant
1 representant

Totalt syv stemmeberittigede medlemmer.
Leder, Arne Hektoen ønsket velkommen og årsmøtet ble konstituert som følger:
Ordstyrer		Arne Hektoen			Fjellsbygda Hytteforening
Referent		
Håkon Halvorsen		
Turitrøen Hyttevel
Til å underskrive
Arne Brantsæter		
Lenningen Hytteeierforening
protokollen:		Knut Brekke			Haukvegen Velforening
Sak 1: Behandle årsmeldingen
Leder bemerket at Covid-19-situasjonen hadde medført et vanskelig hytte-år, med liten virksomhet.
Påskefjellet ble helt nedstengt. Styret har ikke hatt fysiske møter etter nedstengingen i mars. Det ble
gjennomført et telefonmøte høsten 2020.
Det ble gjennomført et møte med Etnedal kommune den 22. november 2019.
(Referat ligger på hjemmesiden).
Videre var det avtalt nytt møte Etnedal kommune 23. oktober 2020, men dette ble på kort varsel avlyst.
Ny møtedato er fastslått og bekreftet, 27. november 2020.
Når det gjelder kommunale planer etc., ble det bemerket at disse burde tilflyte EHF, i og med at EHF faktisk er høringsinstans. Ref. planene på Ølsjølia som en av styremedlemmene fanget opp.
(Se hjemmesidene).
Problemene brøyting/løypekjøring på Nordfjellstølen er blitt et betent og alvorlig problem for mange
av hytteeierne på Nordfjellstølen, Fjellsbygda og Tonsåsen. Espelifjell- og Ølslykkja-området kam også
bli rammet om problemet ikke løses. Leder uttrykte sin bekymring, og ønsker å ta opp problemet med
Etnedal kommune på møte den 27. november.
Vann- og avløp på Leningen ble tatt opp, og her kunne Knut Brekke fra Haukvegen Velforening og Arne
Brantsæter, Lenningen Hytteeierforening komme med nyttig informasjon om høydebassenget, renseanlegget osv. Planene er godkjent og vil bli iverksatt.
Fortetting ble et tema, og det var enighet om at det til en viss grad var forståelse for dette, bla av
miljøhensyn, vann/avløpsforhold, infrastruktur etc. Dog vil det tilføyes at tomtereserven i Etnedal er på
rundt 1000 tomter, med et perspektiv på + – 50 år.
Knut Brekke informerte om “brøyteappen”, som fungerte svært bra. Se hyttetjenester.net
Beretningen godkjent.
Sak 2:
Regnskap og revisors beretning ble gjennomgått av kasserer.
Regnskap og beretning godkjent.
Sak 3:
Behandle innkomne forslag.
Ingen innmomne forslag.
Sak 4:
Fastsette kontingent.
Dagens kontingent beholdes uten endring.
Godkjent.
Sak 5:
Behandle budsjett.
Kasserer gikk igjennom budsjettet uten anmerkninger.
Budsjett godkjent.

Sak 6: Valg.
Styreleder Arne Hektoen, styremedlem Håkon Halvorsen, styremedlem Jon Steinar Andreassen og revisor
Knut Brekke var på valg. Jon Steinar Andreasssen og Knut Brekke påtok seg gjenvalg, de andre ikke.
Det var ikke mulig å få noen av de tilstedeværende til å gå inn i styret. Det medførte en god diskusjon om
hvor viktig EHF var og at den måtte videreføres.
Det ble påpekt fra forsamlingen at det burde være en valgkomité, slik at årsmøtet unngikk lange og
vanskelig diskusjoner om dette.
Etter forslag fra forsamlingen, ble det foreslått å sette ned et utvalg som skulle se på strukturen i
styrearbeidet, ved at man vil involvere den enkelte hytteforening i mye større grad enn tidligere.
Det ble også presisert at det arbeidet som EHF representerer er så viktig at det ville være meget kjedelig
om EHF ikke ble videreført.
Utvalget består av Arne Hektoen, Knut Brekke, Arne Brantsæter og Jon Steinar Andreassen, med Arne
Hektoen som leder og initiativtager.
Mandatet blir å fremlegge nye styringsformer, ikke minst rekruttering av styrekandidater.
Videre skulle utvalget se på nødvendige endringer av vedtektene.
Utvalgets innstilling og forslag fremlegges i løpet av tre uker, med derpå følgende ekstraordinært årsmøte.
Frem til det ekstraordinære årsmøte, består, i prinsippet, det sittende styret.
Arne Hektoen hevet møtet og takket alle for fremmøte, gode innspill og diskusjoner.

Etnedal 27. oktober 2020

Knut Brekke
Årsmøtets valgte medunderskriver
HAUKVEGEN VELFORENING

Arne Brantsæter
Årsmøtets valgte medunderskriver
LENNINGEN HYTTEEIERFORENING

Håkon Halvorsen

Referent

TURITRØEN HYTTEVEL

