
Referat fra årsmøte i Lille Bjørnevatn velforening 2011 

 

Dato: 22.4.2011 

Sted: Åsmund Mathiassens hytte 

Tid: 17:00 – 18:30 

Tilstede: Åsmund Mathiassen, Åse Woxholt, Hanna Danbolt Ajer, H. Birkeland, Elin Tveiten, Torleiv 

Harstad, Steinar Trydal, Erling Ryger, Torstein Salvesen, Stig Kvade, Odd Bjørkli, Else Madsen, Kristi 

Marie Tveit, Per Christian Voss (referent) 

 

1. Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent. 

2. Regnskapet viser ingen bevegelser i året som har gått. Det er drøyt 400 kroner i kassa, og det 

er p.t. ikke behov for å be om innbetaling av kontingent. 

3. Det ble orientert om status mht løypekjøring. Kortversjonen er at løypemaskin er innkjøpt og 

løypelag med representanter fra Valle idrettslag, berørte grunneiere og velforeningen (T. 

Salvesen og O. Omdahl) er under etablering (blir etter planen stiftet 29.4.11) 

Årsmøtet uttaler at en ser positivt på løypelagsetableringen, den foreslåtte 

styresammensetningen og støtter dette initiativet. En forventer at løypelaget koordinerer og 

administrerer kontakt med de involverte parter, samt forestår innkreving av “løypeavgift”. 

Velforeningen understreker at innbetaling av “løypeavgift” er en frivillig sak, og at velet ikke har 

noe økonomisk ansvar i saken. Samtidig oppfordrer man alle til å betale slik at flest mulig deltar 

og derigjennom bidrar til at den enkeltes tilskudd holdes på et fornuftig nivå. Orientering om 

løypelagets arbeid blir lagt ut på facebook og bjornevatn.no. Synspunkter og ideer i forhold til 

løypekjøring kan rettes til velforeningens representanter i løypelaget. 

4. Valg: Nytt styre ble enstemmig valgt: Erling Ryger (leder), Elin Tveiten (kasserer), Nils Ove 

Bjørkli (styremedlem). Det avtroppende styret takket for seg og ønsket det nye styret lykke 

til. 

5. Eventuelt: Det er behov for grusing ved innkjøringen til parkeringsplassen. Årsmøtet 

besluttet at avtroppende styreleder skriver brev til grunneieren om dette og ber om at 

utbedring foretas. Det må påregnes en  faktura til hytteeierne for denne jobben. Samtidig tas 

det opp med grunneier om vi kan få noen enkle retningslinjer for fjerning av trær på egen 

tomt. Når svar på dette foreligger blir det lagt ut på bjornevatn.no. 

 

Alle oppfordres til å følge med på facebook og bjornevatn.no. Her legges det fortløpende ut 

informasjon om store og små saker. Årsmøtet ga verbale blomster til Torstein Salvesen for 

hans arbeid med drift og vedlikehold av hjemmesidene. 

Ingen flere saker var til behandling. 

 


