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Eigelandsdalen grunneierlag - referat fra styremøte 21.11.2016  
 
Styremøte avholdt 21. november 2016 kl. 19-22 
Sted: Lerviksgården, Egersund  
 
Tilstede: Sverre Aamodt 
  Jan Arne Rogstad  

Trond Å. Karlsen 
Ådne Iversen 

 
 
Sak 26-2016: Oversikt over medlemmer i laget – kvalitetssikring og ajourføring 
 
Styret gikk gjennom lista over lagets medlemmer, ajourført med noen nye kontaktopplysninger  
vi har fått melding om, og systematisert etter hyttene sine nye veiadresser.  
 
Sak 27-2016: Status økonomi mv. 
 
4 medlemmer har fortsatt ikke betalt inn årskontingent (kr 200) for 2016. Kasserer sender ny 
purring til disse. For 2 stk. innbetalinger mangler betalingsinformasjonen fra banken angivelse av 
navn eller hyttenummer. Kasserer kontakter banken for å etterspørre hvem innbetalingen kommer 
fra. Dette representerer unødvendig ekstraarbeid, og styret minner om at hytta sitt nummer (ny 
veiadresse) alltid blir oppgitt ved alle slike innbetalinger fra nå av.  
 
Samlet beholdning på bankkonto pr. 21/11 er kr 96.802,04. 
 
Sak 28-2016: Vann- og avløpsprosjekt 
 
Siden sist styremøte er det utført mye arbeid: Jan Arne vært i kontakt med hytter på Kjell 
Egelandsdal sitt område. Flere av disse er potensielt interessert i å delta i vann- og 
avløpsprosjektet. Sverre har vært i kontakt med diverse brønnboringsfirma og det er mottatt  
pristilbud på boring av brønner fra 3 av disse. Trond har justert og kvalitetssikret kart over forslag 
til ledningstraseer på oppdatert kartgrunnlag, og Ådne har hatt møte med Mattilsynet og fått gode 
råd fra Magne Torgersen hos Partner Vannrens AS. Vannkvaliteten i borebrønner i fjell vil ofte 
være påvirket av berggrunnens beskaffenhet. Sverre og Ådne har tatt vannprøve av en 
eksisterende borebrønn i området, for å få et bilde av hva slags vannkvalitet vi kan forvente oss. 
 
Med grunnlag i dette diskuterte styret videre strategier, fremdriftsplan og alternative løsninger for 
VA-prosjektet. Det ble besluttet å forespørre Magne Torgersen hos Partner Vannrens AS om han 
kan hjelpe oss med å kvalitetssikre kravspesifikasjoner og grunnlagsarbeidet som styret har utført 
så langt, og sy dette videre sammen til et helhetlig prospekt som kan brukes til å innhente 
pristilbud på de ulike delene av prosjektet. Ådne og Trond ber om et snarlig møte med ham.  
 
Sverre ber om presisering av noen uklarheter i pristilbudene fra brønnboringsfirmaene.       
 
 
 
 
21. november 2016 
 
Ådne Iversen    
styreleder/referent 
 


