REFERAT

FRA EHF’S ÅRSMØTE DEN 26. OKTOBER 2019
KOMMUNESTYRESALEN KL. 13.00

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

1
2
1
1

representant
reresentanter
representant
representant

Bamserud og Skarvass Vel
1 representant
Lenningen Hytteeierforening
1 reoresentant
Nordfjellstølen Hytteeierforening 1 representant

Totalt åtte stemmeberittige 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
protokollen:		Arne Brantsæter			Lenningen Hytteeierforening
				Kåre Dalaker			Nordfjellstølen Hytteeierforening
Sak 1:
Årsberetningen ble gjennomgått punktvis av møteleder, som også fremhevet at samarbeidsklimaet med Etnedal
kommune er godt.
Her tilføyet leder at nytt møte med Etnedal kommune er fastsatt til 22. november.
EHF er høringsinstans og får tilsendt planer til høring. Møteleder informerte godt om den nye feierordningen
som etter all sannsynlighet iverksettes sommeren 2020.
Videre ble turstier og løypekjøring tatt opp. Forsamlingen var fornøyd med kvaliteten på løypekjøringen og
mente at dette var et svært viktig tema.
Problemene på Nordfjellstølen; brøytet vei/løypekjøring, er kjedelig og trist. EHF er av den oppfatning av at
grunneiere og vellene selv bør søke å løse eventuelle problemer på en best mulig måte.
Arne kunne opplyse om at Fjellsbygda Hytteforening investerte nå i et system for enklere og billigere
veibrøyting, hvor den enkelte hytteier selv kunne bestille brøyting via en app. Se hyttetjenester.no
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.
Årmøtet var godt fornøyd med websidene. Enklere og mer oversiktlig enn kommunens sider.
Leder opplyste at det nå var 22 av kommunens hytteforeninger som er medlem i EHF.
På spørsmål fra årsmøtet ble det opplyst at eiendomsskatt fra hytteeierne utgjorde ca. 5 mill.
Det blir ny verdivurdering av eiendommene i 2020.
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.
En representant ba styret å se på en kontingentforhøyelse var fornuftig, med tanke på å opparbeide en sum for
å imøtegå eventuelle juridiske problemer. Årsmøtet tilsluttet seg ikke forslaget.
Dagens kontingent beholdes uten endring.
Godkjent.
Sak 5:
Behandle budsjett.
Kasserer gikk igjennom budsjettet. Det ble funnet en feil som ble rettet opp.Videre ble det lagt inn kr. 1200 i
kjøregodtgjørelse til styre i kommende år.
Budsjett godkjent.

Sak 6:
Valg.
Både styreleder og kasserer var på valg, og hadde gitt beskejd om at de ikke ønsket gjenvalg. Styremedlem 2
trakk seg i perioden pga sykdom, slik at også denne plassen stod åpen.
Det ble påpekt fra forsamlingen at det burde være en valgkomité, slik at årsmøtet unngikk lange og vanskelig
diskusjoner om dette. Forsamlingen uttrykte at det kommende styret burde se på strukturen i styrearbeidet, ved at
man henvendte seg direkte til den enkelte hytteforening med informasjon og andre viktige saker, ikke bare legge
det ut på websidene.
Dette ville inkludere hytteforeningene i langt større grad enn tidligere, og ikke minst ville det med stor sannsynlighet være enklere å få kandidater til styret.
Det ble også presisert at det arbeidet som EHF representerer er så viktig at det ville være meget kjedelig om EHF
ikke greidde å opprettholde “trykket”.
Etter gode diskusjoner aksepterte både leder Arne Hektoen og kasserer Berit Holm Olsen å gå på en ny periode!
Styret ﬁkk også fyllt opp den ledige styremedlemsplassen ved at Eivind Larsen fra Bamserud vel påtok
seg jobben.
Etter valget er styrets sammensetning som følger:
Leder
Arne Hektoen
Sekretær
Håkon Halvorsen
Kasserer
Berit Holm Olsen
1. Styremedlem Jon Steinar Andreassen
2. Styremedlem Eivind Larsen
Revisor
Knut Brekke

Fjellsbygda Hytteforening
Turitrøen Hyttevel
Tonsåsen Hytteforening
Synnfjellfoten Hytteforening
Bamserud og Skarvass Vel
Haukvegen Velforening

1
1
2
1
2
1

år
år igjen
år
år igjen
år
år igjen

Årsmøtet takket styret for godt arbeid i perioden, ikke minst at det er villige personer som påtok seg tunge verv i
enda en periode.
Arne Hektoen hevet møtet og takket alle for fremmøte, gode innspill og diskusjoner.

Etnedal 29. oktober 2019

Kåre Dalaker

Arne Brantsæter

Nordfjellstølen Hytteeierforening

Lenningen Hytteeierforening

Håkon Halvorsen
Referent

Turitrøen Hyttevel

