Årsmøte referat.
Sandvannet Hytteforening.
Sted:
Dato:
Tilstede:

Hytta til Ulla og Kurt
26.september 2007.
Are, KnutSteinar, Wenche, Odd, Anna, Helge, Livny, Arnfinn, Einar, Jan, MayBritt, Kurt H, Ulla, Kurt L, Aud, Hanne, ragnar og Tore

Sak 1

Styrets beretning.
“Enstemig vedtatt”.

Kommentarer:
• Vannkvalitet – vannprøver- kommunale utslippsregler - stort engasjement.
• Ros fra medlemmer på aktivitetsnivået til styret.

Sak 2

Regnskap.
Saldo pr. 31/7-2006
Inntekt 2006
Utgifter 2006
Kassabeholdning pr. 31/7-07

kr. 11 744,57
kr. 13 410,98
kr. 5 186,00
kr. 19 969,55

”Regnskapet enstemmig vedtatt”
Kommentarer:
21 medlemmer.

Sak 3 Valg
Leder:
Sekretær:
Kasserer:

Are Larsen
På valg
Tore Schjelderup
Ikke på valg.
Knut Steinar Nilsen Ikke på valg

Alle medlemmene velges for 2 år ad gangen.
Enstemmig vedtatt:
”Leder Are Larsen gjenvelges for 2 nye år. ”

Sak 4 Innkomne saker.
4.1 Vannkvalitet
Are refererte muntlig om vannprøveresultater som hytteforeningen på eget initiativ har tatt.
Disse er tatt på 4 forskjellige steder rundt vatnet:
1.
2.
3.
4.

Ved Mølnelva på østsiden
Ved rørutslipp på nordenden
Ved Bekk nedenfor bondegård
Ved Beite på vestsiden

1.november 2006 var vi på befaring på nordsiden av vatnet for å få en oversikt over utslippene.
Tilstede var Are Larsen, Odd Nilsen, Geir B. Nilsen og Nygård fra miljøavdelingen i Skånland
kommune. Hytteforeningen ønsket at alle parter med selvsyn skulle fysisk få se de store
illeluktende utslippene som gikk rett ut i vatnet, og målet vårt var å få disse stoppet snarest mulig.
Hytteforeningen har på eget initiativ tatt nye prøver nå i sommer for å dokumentere om det
forekommer utslipp av bl.a. ecoli-bakterier. Resultat av disse prøvene blir lagt som grunnlag for
en rapport som vi vil sende til kommunen, grunneierlaget og til Fylkesmannen nå i høst.
Enstemig vedtatt :
”Årsmøtet gir styret fullmakt til å fortsette arbeidet med dokumentasjon av resultatene av
vannprøvene og arbeide videre i det offentlige apparatet for å få satt i gang tiltak for forbedring
av forholdene.”

4.2 Kommunale regler for innlagt vann/utslipp.
Are refererte muntlig fra mail-korrespondanse med teknisk leder Jon Egil Strand angående
hytteeiernes forpliktelser ifm. kommunale lover og regler ifm.utslipp av gråvann.
Vi har følgende regler/definisjoner å forholde oss til:
-Gråvann defineres som vann fra oppvask, dusj o.l.
-Hytter med innlagt vann må søke om utslippstillatelse.
-Hytter uten innlagt vann skal ikke søke om utslippstillatelse.
-Gråvann renses gjennom et dreneringsrør på 4-5 meter som ligger i sand/grus/pukk. Denne
massen må kunne skiftes ut ved behov.
-Det trengs ikke montering av tanker/tønner med spesielle filter.
-Arbeidet kan utføres av hytteeier.
-Eventuell kontroll utføres på initiativ av kommunen.
NB!
Det blir definert som innlagt vann dersom vann ledes gjennom yttervegg til en innvendig
sisterne/tank.
”Årsmøtet anmoder hytteeiere å følge de kommunale krav mht. vann og utslipp.”

4.3 Tilskudd til veivedlikehold.
Grunneierlaget anmoder hytteforeningen å være med på et spleiselag angående veien – og
utviklingen av denne.
Årsmøtevedtak:
• Hytteforeningen bidrar med kr. 1.500,- pr år til grunneierlaget.
• Midlene øremerkes vedlikehold av veiene rundt Sandvatnet
• Hytteforeningen ønsker at det opprettes en veikomitee der vi er representert. Komiteen
skal ha mandat til vedlikehold og derigjennom ansvar for stenging/åpning av bom.

Sak 5 Årets turgåer.
Årets turgåer ble trukket og vinneren ble Ulla Holtermann.

Medlemsliste
pr 31/7-07
Knut Steinar Nilsen
Arnfinn Schultz
Tor Bårdsen
Bjarne Fredriksen
Kjell Agnar Mikalsen
Hugo Pedersen
Thora Steinsvik
Jan Pettersen
Kurt Holtermann
Brynjulf Hansen
Helge Nilssen
Odd Nilssen
Ragnar Hanssen
Odd Olav Pedersen
Teig Madsen
Sidsel Sjursen
Norsk Stål
Tore Schjelderup
Are Larsen
Aud Sørensen
Harry Sørensen

Narvik den 26/9 – 2007.

