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Org.nr 984 379 455        
REINSSTØYL HYTTEGREND 
 
Referat fra  
ÅRSMØTET – FREDAG 22. APRIL 2011 
 
Lederen, Lars Andreas Lindgård ønsket velkommen og takker for at vi også dette året kunne bruke 
Omdals hytte til avvikling av årsmøtet. 
Følgende møtte: 
Øystein Drange, Jakob Noddeland, Berit S. Mortensen-Skalleberg, Henriett Astrup, Wenche Karlsrud 
Berg, Andreas Varøy, Jens Hansen, Bjørn Skaar Karlsen, Helge Omdal, Signe Omdal, Marianne 
Løvseth, Lars Andreas Lindgård og Hans Petter Mjølund 

 
Sak 1 
Godkjenning av innkalling til årsmøtet og dagsorden 

 
Ingen merknader 

Sak 2 
Valg av dirigent og sekretær (forslag): 
 
Dirigent: Lars Andreas Lindgård 
Sekretær: Hans Petter Mjølund 

 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 3 
Styrets åreberetning for 2010: 
 
Styret har i 2010 bestått av 
Leder:    Lars Andreas Lindgård 
Styremedlem:              Marianne Løvseth 
Sekretær:   Hans Petter Mjølund 
Kasserer/ Økonomi:             Øystein Drange 
 

 

Korrespondanse 
Det har i 2010 ikke vært avholdt noen ordinære styremøter, men 
utvekslet en del mail mellom styremedlemmene og kasserer. 
Ingen av styremedlemmene har mottatt meldinger om spesielle 
forhold som berører hytteområdet vårt. 
 
Dugnad/ Vedlikehold 
Det har ikke vært gjennomført større vedleikeholdsarbeider i 
2010. Øystein har imidlertid skiftet ut alle brøytestikkene. Dette 
har vært ønskelig i flere år. Vi vil takke Øystein for at han påtok 
seg denne oppgaven. 
 
 
Årsmøtet bør vurdere om det skal være en ny dugnad høsten 
2011. Når det gjelder vedlikehold av  veien opp i grenda vises til 
innkallingen – et eget møte etter årsmøtet. 
 
 
 
 
 

 
Øystein Drange bemerket at ”vår” 
bu nå IKKE er søppelbu ! 
Vi må ta oss sammen og følge 
reglene for dette. 
 
Alle har fått en vannpoståpner. 
Denne må merkes med hytteeiers 
navn. Glemmes den kan vi da 
legge åpneren ved hytta.  
HUSK å ta den med tilbake til 
hytta etter bruk. 
 
Dette vurderes av Jacob og 
Øystein. Melding sendes ut med 
referatet (posten).  
Det må legges en stor stein 
v/bommen slik at ulivlig innkjøring 
hindres. 
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Vedhogst 
Styret har registrert at det ryddes i kratt og skog rundt de enkelte 
hytter. 
Dette har vi grunneier Tron Støles velsignelse til, men styret 
minner om at større inngrep alltid skal avtales med grunneier  
( telefon 37 93 58 40/ 90 85 32 24),og at oppgjør skal skje direkte 
med Støle. 
 

 
Telefonnummer til brøyter, Helge 
Rygnestad  
414 269 84 
Nummeret skal settes opp på bua 
vår. 

Sak 4 
Regnskapet.  
Kassereren legger fram regnskapet.  
Alle registrerte medlemmer av hyttegrenda har betalt kontingenten 
for 2010. For en av hyttene er kontakten med velforeningen noe 
uklar, og kontingent fra denne hytten er ikke innbetalt. 
Kassereren har meddelt styret at beholdningen nå er ”til å leve 
med”. Dette skyldes bl.a. at brøyteutgiftene for 2010 ikke ble så 
store. 
Revisjonsrapport vil bli opplest. 

 
 
 
 
Regnskapet ble enstemmig 
godkjent. 

Sak 5 
Kontingent 
Utfra det som fremkommer i regnskapet for 2010 er det ikke 
nødvendig for 2011 å ha så høy kontingent som i forrige år. I 
forståelse med kassereren foreslår derfor styret at kontingenten 
for 2011 fastsettes til k. 2000,- 

 
Kassererens forslag – Kr. 2000,- 
ble enstemmig vedtatt 

Dersom det blir lagt opp til dugnad høsten 2011 betaler 
velforeningen felleskostnadene. De med kjørerett betaler utgiftene 
til vedlikehold av veien. For å få til et effektivt og raskt oppgjør kan 
velforeningen ”legge ut”, og sekretæren fordeler utgiftene på de 
som har kjørerett, og sender ut regning etter tidligere regler for 
dette. 

 
 
Ingen merknader. 

Budsjett 
Forslag til budsjett legges fram på møtet. 

Det ble ikke lagt fram budsjett. 

Sak 6-10 
Diverse valg 
 
Valgkomiteen legger frem forslag for årsmøtet. 

Valgkomiteen – Per Erik og Signe 
foreslo gjenvalg. Ny revisor – 
Helge Omland. 
Dette ble enstemmig vedtatt. 

Sak 11 
Behandling av eventuelle forslag 
 

Ingen forslag var innkommet. 

Sak 12 
Eventuelt 
Saker etterspørres ved åpningen av årsmøtet 

Evnt. kjøp av tomtene. 
Leder av styret undersøker dette 
med grunneieren og advokat (Per 
Erik) 

 
6. mai 2011 
 
Hans Petter Mjølund 
Ref./sekr. 
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