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1. Styrets beretning.
Styret har for inneværende periode bestått av Kurt Holtermann, Tore Schjelderup og May
Britt Risheim. Møteaktiviteter har foregått via telefon og mail, samt ett møte på hytta til
Kurt&Ulla.

Sosial tiltak
Også i år ble det gjennomført «After Ski» hos Ulla&Kurt. Vanlig opplegg med
bespisning og god drikke til.
I tillegg ble det adhoc via sms/tlf arrangert fellesturer mot
Tennevikvannet/Kvitnesvetten…

Vannprøver.
Styret har diskutert disse oppgavene og finner det naturlig at dette forankres i
grunneierlaget og blir en del av prosjektet «kultivering av vannet». Opprinnelsen til disse
oppgavene er borte da det er gjennomført tiltak for forbedring av vannkvaliteten.
Vi oppfordrer hytteforeningens medlemmer til å være «vaktbikkjer» for eventuelle
uregelmessigheter og pådrivere for rapportering ved eventuelle avvik til grunneierlaget
evnt. til prosjektleder Rune Martin for «kultivering av vannet».

Dugnad.
Det har vært gjennomført en dugnad ved Einarhuken. Denne ble gjennomført lørdag 8.
juni. Rydding av skog, kvisting og kløyving av ved stod på programmet. Vel gjennomført
med bespisning i et sosialt lag.

Stien rundt vatnet.
Styret ønsker fortsatt å ha fokus på å få bedre forhold for gangsti rundt vatnet, og
oppfordrer hytteeiere å legge til rette for ferdsel.

Kultiveringsprosjektet.
Helga den ble det satt 5 garn i vatnet og dagen etter ble garnene dratt med resultat ca 150
fisker totalvekt 25 kg. Dette er samme nivå som 2011
Dette er andre gangs kultiveringsfiske og prosjektet har en framdriftsplan med
kultiveringsfiske også i 2013 og 2014. I 2015 er planen prøvefiske for analyser som skal
sammenlignes med 2010 resultatene.

Andre saker.
- Utvidelse av skiløypenettet mot Steinsland
o Styret tiljubler initiativet og leder har vært på møte for å diskutere videre
fremdrift av prosjektet. Det er ønske om å være med å bidra både på det
dugnadsmessig arbeidet samtidig som at hytteforening må vurdere
økonomisk støtte av prosjektet.

- Flere turløyper - sommer
o Styret ønsker å sondere engasjement hos medlemmene for å merke/lage
flere løyper i området rundt vannet. Tilbudet skal være et lavterskel tilbud
der eksempelvis løype til Sandfjellet kan inngå. Kanskje lager vi
konkurranser for 3 eller 5 på topp?
Det er også diskutert registreringssystem der vi merker toppunktet med
fargekode på bord. Medlemmer som bestiger dette tar bilde av seg og
legger ut på vår gruppe på face book.. Medlemmer som ikke er tilknyttet
FB kan gi beskjed via andre..

2. Regnskap

Saldo pr. 31.7.2012

kr 11 437,20

Inntekter
Årsmøte
Fysak midler 2012
Tilbakebetalt for vannprøver
Renter2012
Medlemskontigenter (26)
Brøyting (11)
Kontantkasse (mynter)

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

220,00
5 000,00
3 562,50
11,23
5 200,00
2 200,00
1 525,00

Sum inntekter

kr 17 718,73

Utgifter
Brøyting til påsken
kr
Utlegg årsmøtet
kr
Veiavgift Øvre Sands Grunneierlag kr

4 500,00
730,80
1 500,00

Sum utgifter

kr 6 730,80

Årsresultat

kr 10 987,93

Saldo pr 31.07.2013

kr 22 425,13

3. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.

4. Valg
Styret pr 31/7-12
Leder:
Sekretær:
Kasserer:

Kurt Holtermann
Tore Schjelderup
May Britt Risheim

På valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Iflg. vedtak skal representanter til styret velges for 2 år.

6. Kåring av årets turgåer.
Årets turgåer blir trukket ut ved at hver deltager får en navnelapp i kurven pr.
navnetrekk skrevet i boka. Dette gjelder for perioden mellom årsmøter.
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:

Petter Hamlot Nilsen
Ulla Holtermann
Petter Hamlot Nilsen
Ulla Holtermann
Aud Sørensen
Aud Sørensen
Hanne Schjelderup

Neste års vertsskap ?

Medlemsliste
pr 31/7-13
Hyttestandsmedlemmer
Are Larsen
Arne Rasmussen
Arnfinn Schulz
Arnt og Nina Klausmark
Aud Sørensen
Bjarne Fredriksen
Brynjulf Hansen
Else-Mari Fjeld
Helge Nilsen
Hugo Pedersen
Jan Hugo Berg
Kjell Agnar Mikalsen
Knut Steinar Nilsen
Kristoffer Hansen (Bror)
Kurt Holterman
Kurt Larsen
Liv Jørunn Andreassen
May-Britt Risheim
Odd Nilssen
Ragnar Hansen
Rune Hjelmsø
Rune Martin Hansen
Rune Nilssen
Sidsel Sjursen
Tore Schelderup
Unni Berg

26

Hyttesangen
Statutter

