Gråndalsvegen Vel
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012
Det innkalles til årsmøte i Gråndalsvegen Vel - Påskeaften 7. april kl 1030.
Sted: Danebu (Enten i Festsalen i underetasjen som før, eller i den nye konferansesalen til høgre på
gården.)
Sakliste:
0.

Åpning

1.

Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent.

2.

Referat fra årsmøtet 2011 (Vedlegg 1).

3.

Årsmelding 2011/2012 (Vedlegg 2).

4.

Regnskap for 2011

5.

Budsjett for 2012.
GVs likviditet er god med en tilstrekkelig økonomisk buffer for vinterens brøyting og ønskede
midler for planlagt vedlikehold i 2012 slik som beskrevet i årsmeldingen pkt. 9.
Styret her derfor valgt å begrense årets faktura til å dekke årets behov, bl.a. fordi det kommer
en ekstra faktura for oppgradering av brua ved Damtjednosen i løpet av året.

6.

Valg:

(Vedlegg 3)

- Formann for ett år
- To styremedlemmer for to år
På valg: Erik Hestnes (formann), Tron Hovde og Kirsti Bull Flesland.
7.

Gråndalsvegen Vel - Orienteringer
- Brøyting og vedlikehold vinteren 2011/2012
- Planlagte utbedringer av Gråndalsvegen 2012.

8.

Aurdalsåsen - Orienteringer
- Drift av Løypelaget og løypetraséer – www.loypelaget.no
- Nytt om utviklingen på åsen.
- Aurdalsåsen hytteforening - www.aurdal-hytteforening.no

NB!

Styret har vurdert spørsmålet om samlet innbetaling for alle hyttene til Løypelaget.
Det har ikke framkommet nye argument for ordningen siden saken sist var oppe.
Styret har derfor ikke tatt saken med på årets sakliste.

- Styret oppfordrer våre medlemmer om å støtte opp om Aurdal og Kruk Løypelag.
- Alle hytteeiere i Gråndalsvegen Vel er medlem av Aurdalsåsen hytteforening (AHF).
(Innkalling til årsmøte i AHF foreligger foreløpig ikke, men er vanligvis på Danebu i påskeuka.)

Gråndalsvegen Vel ønsker velkommen til årsmøtet på Danebu påskeaften.
En fin anledning til å treffe dine hyttenaboer!

- Kaffe/te og wienerbrød er bestilt. -

Med vennlig hilsen
Gråndalsvegen Vel v/styret
Vedlegg: Referat årsmøtet 2011 (1); Årsmelding 2011/2012 (2); Regnskap 2011 (3);
Bomkode fra påska 2012 (4).
Faktura for innbetaling av utestående for vinteren 2010/2011 (5).

