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2.Styrets beretning.
Også for inneværende periode har styrets arbeid foregått gjennom
mailkonferanser, telefonisk kontakt samt det årlige møtet i påsken.
Vannprøver
For året har vi ikke tatt vannprøver. Etter analyser av de siste prøvene tatt
sommeren 2010 viste disse svært positive resultat. Styret har vurdert dette til at
det ikke er nødvendig å ta prøver hvert år.
Forbedringer gjelder også på kubeitet på vestsiden av vannet der Geir har solgt
hyttetomt der ei laftet bu er bygd. På dette området har det ikke vært kyr det
siste året.
Kultiveringsprosjekt
Fra forrige årsmøte skrev vi følgende:

Hytteforeningen er godt involvert i prosjektet og er spent på analyseresultatene og
konklusjonen(e) i rapporten. Vi håper og tror at grunneierlaget setter fokus på
dette og iverksetter eventuelle tiltak for kultivering iht. konklusjonene i rapporten.
Hytteforeningen vil være pådrivere og stille dugnadshjelp til disposisjon. Dette er i
tråd med våre statutter for kultivering av vannet…
Etter å ha etterlyst framgang og tiltak fikk vi endelig gjennomført prøvefiske.
Dette skjedde årsmøtehelga i fjor. Fiskene ble veid, målt og kjønnsbestemt og
rapporten ble sendt til marinbiolog for analyse. Samtidig ble fiskefiletene levert
Sandstrand sykehjem.
Analyse resultatene ble offentliggjort rundt påsketider i år. Rapporten synes veldig
generell og følgende oppsummering/konklusjoner;
- Ørretbestanden har normal tetthet og kondisjonen på fisken er normal.
- Relativ stor andel av fisk infisert av bendelmark.
- Fangsten på garnfiske viste nesten ikke fisk mellom 15 – 20 cm. Dette kan
skyldes en svak 4-5 årsklasse.
Framtidig forvaltning av ørretbestanden kan ha to mål:
- Opprettholde dagens fisketetthet og fiskevekst, men redusere
infeksjonsgraden.
- Redusere dagens fisketetthet og øke fiskeveksten samt redusere
infeksjonsgraden.

I pinsehelga var det et møte med hyttestyret og medlemmer av grunneierlaget for
videre framdrift. Grunneierlaget ønsker å iverksette tiltak/anbefalinger fra
miljøgruppa ved Rune Martin.
For hyttemedlemmene kan vi alle være med på å få ned infeksjonsgraden i
fiskebestanden. Rapporten fokuserer på at denne kan reduseres ved reduksjon av
måse- og andebestanden.
Når det sløyes fisk må slog kastes i søppel, brennes eller graves ned. Dersom vi ser
andre fiskere kaste avfall i vatnet må dette påpekes som uheldig.
Brua
Brua vår er jevnt besøkt. Folk tar seg til rette og koser seg i Einarhuken.

Dugnadsaktivitet
I Pinsehelga fikk vi endelig gjort stordugnad på brua. Treverket ble oljet og vi fikk
sagd og kløyvd nedfallsved. 8 hytteeiere var representert.
Gjennstående arbeid vil være å oljes brua med ett strøk til. Olje er kjøpt inn.
Styret har begynt prosjektet – Sti rundt vatnet. I den forbindelse har vi orientert
grunneierlaget om at vi ønsker å se på mulighetene for at det kan opparbeides mer
sti ved vannkanten der dette er naturlig.

Samhold/fellesskap
Grunnet sen påske og dertil dårlige skiforhold var det ikke mulig å planlegge de
store utfluktene. En tur til latmannsholla ble gjennomført.
Vårt største arrangement er årsmøtet. Vi har et ønske om at flere som har
mulighet til å være verter melder sin interesse. Dette skaper et stort mangfold og
sosialt fellesskap.

-Styret-

3. Regnskap

Regnskap 2010/11
Saldo pr 31/7-10

17456,69

Inntekter
Kontingenter
Støttemedlemmer
Renter
Brøyteinntekter
Kassebeholdning

4800
1800
9,43
200
600

Sum inntekter

7409,43

Utgifter
Bankgebyr
Utg 10 års jubileum
Årsmøte 2010
Veiavgift grunneierlag
Maling bru Einarhuken

150
556,5
700
1500
441,4

Sum utgifter
Driftsresultat

3347,9
4061,53

Saldo pr 31/7-10

Renter 1/1-11 til 31/7-11 (ikke bokført)

21517,22

17,01

4. Valg
Styret
Leder:
Sekretær:
Kasserer:

Are Larsen
Tore Schjelderup
Knut Steinar Nilsen

På valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Iflg. Vedtak på skal representanter til styret velges for 2 år.

5. 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 årsmøtene 2010 og
2011.
Tidligere vinnere:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:

Dyrene i Afrika.......

Petter Hamlot Nilsen.
Ulla Holtermann.
Petter Hamlot Nilsen.
Ulla Holtermann.
Aud Sørensen.

Dette er ei lita vise som du nå får høre
om hyttefolket rundt ett vann og alt de har å gjøre.
Fisker gjør vi dagen lang, griller mat og tar en dram.
Rundt vårt kjære Sandevann vi trives alle mann.
Den første hytta den kom opp for lenge lenge siden
nå er det ca 30 stk som står her side og side.
Rundt vårt flotte Sandevann møtes vi sånn dann og vann
Snakker skit og tar en sang og muligens en dram!!!!
På Pinseaften i null en så møttes vi rundt vannet
for da var alle enige, forening skulle dannes.
Foreningen den fikk ett navn, og årsmøte kom vel i havn.
Å møtes slik sånn dann og vann det liker alle mann.
Nå er det tid for årsmøte igjen ved Sandevannet
da møtes stort og smått ved en av hyttene ved vannet.
Først vi møte holder av, så samles vi til lystig lag.
Lek og show for stort og smått pluss mat og noko godt!!
Å møtes slik er blitt en tradisjon vi vil bevare
vi er en lystig gjeng som alle trives med hverandre.
Møtes gjør vi dann og vann, rundt vårt flotte Sandevann.
Og møtes sånn i sus og dus det gir oss en slags rus.

