Årsmøtereferat 2003
Sandvannet Hytteforening
Lørdag den 29. mai kl. 1700 ved ”Einar hytta”
Tilstede: Bjarne og Herdis , Are og May , Birger , Kjell- Agnar, Knut Steinar og Wenche,
Einar og Sissel, Tore, Arnfinn, Aud
1. Styrets beretning .
Styret har ikke hatt noen styremøter den siste perioden . Årsmøte for 2002 ble heller ikke
avholdt. Laber aktivitet mot grunneierlaget .
Fredag/Lørdag den 6/7.september 2002 arrangerte hytteforeningen veidugnad.
Grunneierlaget ordnet grus og denne ble kjørte ut på de mest utsatte plassene på veien. I
tillegg ble veien skrapet og vi tok opp og forbedret stikkrenne i 2-300 m før avkjøring til
”Einar hytta”. I alt ble det utført ca 78 t dugnad av 13 personer .
Hytteforeningen har også stilt seg til disposisjon for prøvefiske der båtene har blitt
liggende ute etter fiskesesong slutt. Dette har skjedd de to siste årene uten at det er blitt
tatt mer initiativ fra grunneierlaget.
Penger til brøyting er blitt betalt inn på konto. Det siste året hadde vi ikke behov for å
bruke noe til dette.
I 2002 var det 18 medlemmer og i 2003 var det 10 betalende medlemmer . Vi håper
nedgangen i medlemstallet er begrunnet i dårlige rutiner mht innkreving.En årsak kan være
at giroblanketter ikke har blitt sendt ut, som har medført at medlemmer ikke har oversikt
eller glemt å betale. Årsmøtet ber derfor det nye styret å se på disse rutinen slik at vi kan
få en tettere oppfølging og en større medlemsmasse.
2. Regnskap.
Pr. dd. Er saldoen kr. 6.611,- . Av dette er det betalt inn kr. 2100,- til brøyting.
3. Valg
Tore mente at styrerarbeidet i hytteforeningen må basere seg på en mindre gruppe som kan
møtes oftere og følge opp prosjekter/legge til rette og bruke medlemmene ved behov .Han
fremmet følgende forslag :
” Styret i Sandvannet hytteforening skal bestå av tre medlemmer leder- sekretær og
kasserer”.
Årsmøtet ga sin tilslutning til dette og følgende medlemmer ble valgt
Are Larsen leder – Tore Schjelderup sekretær- Knut Steinar Nilsen Kasserer.
4. Kontingent for 2004
Birger foreslo å opprettholde dagens beløp kr. 200 ,- . Ingen innbetaling til brøytekasse i år.
Vedtatt.
Narvik, den 15/6-2004

Tore Schjelderup.

