
 

Gråndalsvegen Vel 
 

Referat fra «elektronisk» Årsmøte 2020 i Gråndalsvegen Vel pr. påskeaften 11. april 2020. 

 

Deltakere:   32 +1 stemmeberettigede hytteeiere deltok i det elektroniske årsmøtet.   

                     Det er totalt 66 hytter tilknyttet Gråndalsvegen Vel. 

 

Møteleder: Erik Hestnes 

Sekretær: Tron Hovde 

 

1.    Innkalling og dagsorden. 

• Ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.  Godkjent. 

 

2.    Referat fra årsmøte og ekstraordinært årsmøte 2019. 

• Ingen bemerkninger til referatene.  Godkjent. 

 

3.    Årsmelding 2019/2020, inkl. vedlegg 6 og 7.  Godkjent. 

       Som vanlig ble det reist spørsmål til noen av punktene i årsmeldingen (jfr. Vedlegg 1).   

       De fleste ble besvart før årsmøtedatoen.  Supplerende kommentarer er gitt nedenfor:   

• Styrets årsmelding er en kort statusrapport over aktuelle saker styret har arbeidet med i perioden. 

Det er ikke motstrid i å godkjenne styrets årsrapport, selvom man er uenig i enkeltsaker.   

En godkjent statusrapport er ikke det samme som et bindende saksvedtak.        

• De fleste styresaker er gjengangere fra år til år.  Atkomsten til Damstølenfeltet er en slik sak.   

Status i februar 2019 sto i fjorårets melding.  Ønsket om avkjøring ved bommen ble forelagt GV i 

påska.  Styret informerte om dette på årsmøtet.  Saken er referert i fjorårets referat (pkt. 8).   

Avkjøringen til feltet er ennå ikke bestemt. (Jfr. Vedlegg 2) 

• Styret prøver å følge med på hva som skjer i nåtid i området vårt, og handler etter beste skjønn. 

Det er dessverre sjelden at saker blir forelagt oss, men når det skjer er vi glade.  Da har vi størst 

mulighet til å påvirke utfallet.   

• GVs brøyteavtale ble midlertidig endret i mars d.å. til bare å gjelde hovedvegnettet.  Hytteeiere som 

hadde brøytebehov utover dette skulle kontakte brøyter.  Det gjaldt også de med ev. nærmere avtaler.    

• Noen spørsmål vedrørende «Kompensasjon for bru- og vegslitasje ved ekstraordinær tungtrafikk» er 

også gjengitt og besvart (jfr. Vedlegg 3). 

 

4.    Regnskap for 2019. 

• Regnskapet for 2019 godkjent. 

 

5.   Budsjett for 2020. 

• Budsjettet for 2020 er basert på regnskapet for 2019.  Godkjent. 

Se pkt. 16 i Årsmeldingen 2019/2020 for detaljer vedrørende økonomien.   

 

6.    Planer for 2020. 

• Planer for 2020.  Godkjent..    

Se pkt. 17 i Årsmeldingen 2019/2020 for detaljer. 

 

7.    Valg. 

       Erik Hestnes ble gjenvalgt som formann for 1 år. 

       Kari Bull Killengreen og Tron Hovde ble gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år. 

 

8.    Gråndalsvegen Vel - Orienteringer    -   Saken trukket. 

9.    Aurdalsåsen - Orienteringer    -    Saken trukket. 

 

Ytterligere saker forelå ikke til behandling 

 

Styret 

18. mai 2020   


