Gråndalsvegen Velforening.
Referat fra årsmøtet påskeaften 15.april 2006.
Ca 30 personer møtte i praktfullt påske vær.
Etter en tradisjonell presentasjonsrunde gikk man i gang med gjennomgang av årsmøte sakene.
Møteleder:
Erik Hestnes
Referent:
Petter Dybvig
1.

Innkalling og dagsorden.
• Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2.

Årsmelding med referat fra årsmøtet 2005.
• Meldingen og referatet ble gjennomgått og godkjent.

3.

Regnskap 2005.
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent uten bemerkninger.
Likviditeten er god.

4.

Budsjett 2006.
• Budsjettet ble gjennomgått og godkjent uten bemerkninger.

5.

Valg.
Det sittende styret ble gjenvalgt. Velforeningens styre består av:
• Erik Hestnes (leder)
• Jens Bull (Styremedlem)
• Kirsti Bull Flesland (regnskapsansvarlig)
• Ellen Matheson Hallan (Styremedlem)
• Petter Dybvig (Styremedlem)

6.

Eventuelt.
Brøyting og vedlikehold av Gråndalsvegen 2006
• En del sommervedlikehold er utført; grusing, drenering, fjerning av steiner etc,
• Brøyting fungerer bra. Erik Onstad kan kontaktes hvis behov for brøyting midt i uka.
Erik Hestnes informerte litt om utviklingen på åsen:
• Planer som foreligger i forbindelse nye hyttebyggefelt.
o Damtjednet vest. Velforeningen har sendt eget brev vedr. flytting av vegtrasé
o Storstøllie. Velforeningen har sendt eget brev med diverse merknader
o Reguleringsplan Freningsvegen. Velforeningen ønsker at en tidligere trasé for sti/skiløype
fra myra øst for fjellkirka til Danebu, reetableres. Korridor for denne traséen ønskes
innarbeidet i reguleringsplanen.
• Planer om å bygge leiligheter ved Danebu, samt gjøre om en del rom til leiligheter.
• Kommunen vil ta Freningen til drikkevann. Hytteforeningen jobber i mot.
• Kvitingløypa står i fare for ikke lenger å bli kjørt opp. For stor risiko å kjøre snøscooter over
vannet.
• Det er opprettet dialog med Kvitingvegen veilag vedrørende praktisk samarbeid og ønske om
”halvbom” mot Gråndalsvegen.
Gunnar Diserud informerte om at han vil legge vann og kloakk fram til sine tomter.
Hvis det er andre som ønsker å koble seg på, så er det bare å melde i fra til Gunnar.

Ytterligere forelå ikke til behandling.
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