
Referat fra årsmøte Lille Bjørnevatn velforening 2013 
 
Dato: Langfredag 29.3.2013 
Tid: 17.00 
 
Dagsorden: 
 
1. Registrering av fremmøtte: Erling Ryger, Olav Tveiten, Steinar Trydal, Torstein Salvesen, Else 
Woxholt, Annfrid og Sigbjørn Birkeland, Einar og Kjersti Mathiassen og Roald Axelsen. 
 
2. Godkjjenning av innkallinng og protokoll fra forrige årsmøte ble godkjent. 
- Grusing av parkerinngsplassen: Ikke noe å utsette på. 
- Rydding av hytteområde: Hver enkelt tar kontakt med grunneier og avtaler ryding. Grunneier 
mente at hvis alle ryddet rundt sine hytter ville det bli bra. 
 
3. Styrets arbeid: 
- befaring i høstferien 
- Kommunalt møte onsdagen i påskeuka (se punkt senere) 
 
4. Regnskap. Som før. Ingen kontigent. 500 kr i kassa. 
 
5. Valg: Erling Ryger tar ett år til. Olav Tveiten tar over for Elin Tveiten ett år og Nils Ole Bjørkli et 
år til.  
 
6. Eventuelt 
 
Kommunalt møte: 
* All Info fra møtet i påskeuka finner du på hjemmesiden til Bjørnevatn. 
 - Strømsaken: Kommunen ønsker at hytteeierene svarer på skjema angående   
            
   interesse for strøm. Velforeningen skulle ikke jobbe aktivt for 
strømsaken. Velforeninga synes det er viktig at hver enkelt hytteeier sender inn skjema for å 
markere hvert enkelt syn. Velforeningen vil ikke ha noen offisielt syn på "strømsaken".  
 
* Ny hytte inn i velforeninga. Det er i orden. 
 
* Strømkontakt i feltet: Roald Axelsen. Rollen til strømkontakten: Være tilstede på møter og 
innformere de andre hytteeierene. Axelsen var i tilleg interessert i flere ting knyttet til 
str;msake. Bl.a. se på reell pris samt at det måtte komme ei totalpakke. 
 
* Informasjon om feiing av hyttepipa. Se eget skriv. Dette skrivet ligger på hjemmesiden. Det blir 
og lagt inn et infoskjema i søppelbua. I søppelbua vil det og bli lagt inn klistermerker som du 
trenger. Klistermerkene skal henges på døra.  
 
* Informasjon om løypekjøring: 
I fjor var det 149 som betalte. Det store problemet er økonomien. Skal løypelaget gå i balanse 
må de ha 200 betalende i år. Kommunen har økt sitt bidrag.  
 



* Det kom et ønske om ei lita skøytetrase for unger. Noen mente at det burde være mulig å lage 
en skøytetrase i området med Fiti. F.eks.den gamle Bjørenvassrenntraseen. Salvesen foreslo at 
de som som med forslaget skrev et eget brev til løypelaget på vegne av velforeninga. 
 
* Ellers burde en komme med innspill til løyper i forbindelse med kommunedelplanen. Løyper 
som vi snakket omm var den over Kyreli til Sundet og rundløypa som gikk ned på Lisle 
Bjørnevann. En burde også komme med innspill om ei bru over Blåsteinsåna. Det ble ikke avgjort 
hvem som skulle ta disse sakene videre. 
 
I år var vi 8 av 33 hytteeiere tilstede på årsmøtet. Det er trivelig å komme sammen og få samtalt 
om saker som har med hyttene våre å gjøre. Hytteeierne oppfordres til å møte på årsmøtet. Til 
neste år vil årsmøtet bli annonsert på hjemmesida, via e-post og et oppslag på søppelbua. 
 
Ellers kan det være lurt å følge med på Bjørnevann sin hjemmeside og deres facebook side. Her 
finnes mye nyttig informasjon. 
http://www.bjornevatnn.no 
https://www.facebook.com/bjornevatn 
 
Med hilsen 
 
Styret. 


