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Eigelandsdalen grunneierlag - referat fra styremøte 23.02.2017
Styremøte avholdt 23. februar 2017 kl. 19-22
Sted: Rådhuset, Egersund
Tilstede:

Sverre Aamodt
Jan Arne Rogstad (på siste del av møtet)
Trond Å. Karlsen
Ådne Iversen

Sak 06-2017: Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet
Årsmøtet blir mandag 27. mars, på samme sted (Sivdamsenteret, Bryne) og dag som
hytteforeningen avvikler sitt årsmøte, med start etter hytteforeningen er ferdig med sitt.
Styret gikk gjennom innkalling, saksliste og saksdokumenter til årsmøtet, for kvalitetssikring
og justeringer. Innkalling og de saksdokumentene som er ferdige, sendes ut senest 27/2.
Utkast til saksdokument ”Prinsipper og rammevilkår for VA-prosjekt” ble også gjennomgått.
Her må det flere avklaringer til før saken kan ferdigstilles og sendes ut/legges fram for årsmøtet:
•

•
•
•

Trond kontakter kommunen og ber om et møte med seksjon byggesak for avklaring av
hvilke kommunale tillatelser som kreves, hva gebyrene for disse koster og om det vil bli
satt krav om resipientundersøkelse før det kan gis utslippstillatelse for renset avløpsvann
Trond kontakter energiverket og ber om et møte for å få avklart diverse spørsmål om strøm
Trond sjekker opp og gjør nye prisanslag for pumpestasjoner, ledningsanlegg og graving
Ådne sjekker opp kostnader for analyseprogram for dokumentasjon av vannkvalitet

Sak 07-2017: Nytt styremøte
Tidspunkt for nytt styremøte: 6. mars kl. 19.

Sak 08-2017: Eventuelt
Ny avtale om vei mv. med hytteforeningen, tinglyst 8.2.2017.
Avtale om fortsatt veirett for eierne av gnr 116 bnr 4 og 113 tinglyst 8.2.2017.
Den gamle veiavtalen fra 2003 er samme dato avlyst/slettet fra grunnboka.
Styret for hytteforeningen har fått tilsendt kopi av begge tinglyste dokumenter/avtaler.
Hver av eierne av gnr 116 bnr 4 og 113 har også fått tilsendt kopi av sin tinglyste avtale.
Status sak om ”Vei over myr”: Nabovarsling er gjennomført. Det er innkommet relevant
merknad fra en av naboene. Planskisse og veitrase mv. vil som følge av dette bli litt justert,
før søknaden kan ferdigstilles og sendes til kommunen.

23. februar 2017
Ådne Iversen
styreleder/referent

