Gråndalsvegen Vel
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel (GV) påskeaften 16. april 2022, Danebu
Tilstede: 25 personer hvorav 18 var stemmeberettigede. I tillegg var det 9 fullmakter. Det er totalt 68 hytter tilknyttet
Gråndalsvegen Vel.
Erik Hestnes ønsket velkommen og oppfordret alle til å skrive opp navn og eventuelt oppdatere kontaktinfo på lista som
ble sendt rundt. Bruk av e-post forenkler utsendelse av informasjon til medlemmene vesentlig.
Møteleder:
Referent:

Erik Hestnes
Petter Dybvig

1.

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

2.

Referat fra årsmøtet 2021
• Referatet ble gjennomgått og godkjent.

3.

Årsmelding 2021/2022.
• Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent.
• Med følgende kommentarer :
I
Killengreen hadde innvendinger til Pkt. 3 i Årsmeldingen – angående forslag om endring av
vedtektene knyttet til nye rutiner for fordeling av utgifter til vedlikehold og brøyting.
Saken ble kort diskutert og tatt opp igjen under sak 5: Oppdatering av vedtekter.
Formuleringen i pkt. 3, linje 3-4 i Årsmeldingen 2021/2022 er ikke korrekt.
Styret beklager formuleringen. Det skulle stått at styret har drøftet de forhold som er nevnt og at
det legges fram et forslag til vedtektsendring på årsmøtet (ref. Sak 5).
II

Per Tyridal hadde innvendinger til Pkt. 11 i årsmeldingen. Setningen: «Spør styret, ikke spre gale
påstander». Setningen i Årsmeldingen endres til «Spør styret.» «ikke spre gale påstander» tas ut.

4.

Regnskap for 2021.
• Regnskapet for 2021 ble gjennomgått og godkjent.

5.

Oppdatering av pkt. 1 og 6 i Vedtekter for «Gråndalsvegen Vel»
Etter en kort orientering og ordskifte ble det bestemt at vi utsetter beslutningen om en eventuell
endring av vedtektene til neste årsmøte. Styret søker juridisk bistand, slik at saken blir grundig
belyst. Informasjon om alternativene distribueres medlemmene i god tid før neste årsmøte.

6.

Budsjett for 2022
• Budsjett 2022 baseres på regnskap 2021. Se punkt 13 i Årsmeldingen 2021/2022 for detaljer vedrørende
økonomi. Godkjent.

7.

Planer for 2022
• Planene for 2022. Se pkt. 14 i Årsmeldingen 2021/2022. Godkjent.

8.

Valg.
Erik Hestnes, Tron Hovde og Kari Bull Killengren var på valg.
Erik Hestnes ble enstemmig gjenvalgt til leder for 1 år.
Tron Hovde og Kari Bull Killengren ble enstemmig gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år.
Velforeningens styre 2022/2023 består av:
• Erik Hestnes (leder)
• Henrik Meyer Jacobsen (Styremedlem)
• Kari Bull Killengreen (Styremedlem)
• Tron Hovde (Styremedlem)
• Petter Dybvig (Styremedlem)

9.

Gråndalsvegen Vel - Orienteringer.
• Brøytinga fungerer fortsatt veldig bra, og Erik Onstad får tilbakemeldinger for god service.
Erik Onstad informerte litt om vinterens snøforhold. Lite snø i vinter! Uværet 19. november skapte
problemer da trær blåste ned.
Styret minnet oss på behovet for rydding av trær og buskas langs vegen. Erik O kan ta denne jobben.
Styret v/Erik diskuterer med Erik O om hvordan dette best kan løses.
Den enkelte oppfordres til å drive aktivt vedlikehold langs Gråndalsvegen. Lag små grøfter hvis det
oppstår vanndammer i veien, fjern trær og kvister som henger ut mot veien.
Erik Onstad kan kontaktes på telefon eller SMS hvis behov for ekstrabrøyting midt i uka og hvis du ønsker
å forsikre deg om at brøyting blir utført inn til din hytte når du skal på hytta.
o Mobil: 99446844

10. Aurdalsåsen – Orienteringer fra årsmøtet i AHF
• Løypelaget har bra økonomi. Kr 200.000 i overskudd.
• De planlegger utskifting av en løypemaskin neste år.
• Tidlig løypa: Traséen ved Binhovd er som kjent endret. Det har kommet en del klager på den bratte kneika
nederst og løypelaget vil gjøre endringer i svingen i bunnen av bakken.
• Løypelaget skal jobbe i løypenettet i skogsterrenget på sommertid. Dette for å kunne kjøre opp løyper
tidligere.

Erik Hestnes
Styreleder

Petter Dybvig
Referent

