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Eigelandsdalen grunneierlag - referat fra styremøte 24.04.2018 
 
Styremøte avholdt 24. april 2018 kl. 20.15 - 22 
Sted: Lerviksgården, Egersund  
 
Tilstede: Sverre Aamodt  
  Ådne Iversen  

Jan Arne Rogstad  
Trond Å. Karlsen 

 
Konstituering av styret for ny periode  
På årsmøtet ble Jan Arne Rogstad og Sverre Aamodt gjenvalgt som styremedlemmer for 2 nye år. 
Det var enighet om å fortsette med samme fordeling av styreverv som i forrige periode: Ådne 
Iversen styreleder/referent, Trond Å. Karlsen kasserer, Jan Arne Rogstad styremedlem og Sverre 
Aamodt styremedlem.  
 
Protokoll fra årsmøte 2018 – repetisjon/gjennomgang av vedtak 
Styret gikk gjennom protokollen. Styreleder sender den til signering. 
 
Oppdatert medlemsoversikt 
Styret gikk gjennom oppdatert oversikt over medlemmene i grunneierlaget, ajourført med 
endringer og nye kontaktopplysninger som vi er blitt gjort kjent med.  
 
Budsjett og kontingent 2018 
På årsmøtet ble grunneierlagets kontingent for 2018 fastsatt til kr. 500. 
Kasserer krever inn kontingent, og fører regnskap i tråd med vedtatt budsjettoppsett. 
 
Revisjon av reguleringsplan – videre arbeid 
Årsmøtet gav styret fullmakt til å sette i gang arbeidet med å få reguleringsplanen for hyttefeltet 
revidert. Prosessen skal gjennomføres sammen med hytteforeningen. Før det blir bestemt hvilket 
reguleringskonsulent-/arkitektfirma vi skal samarbeide med, trenger vi nærmere avklaring på noen 
av forutsetningene i pristilbudene vi fikk i fjor. Styreleder sjekker opp dette til neste møte. 
 
Videre arbeid med vann- og avløpsprosjektet 
Styret oppsummerte og diskuterte innspill som kom på årsmøtet, og i etterkant av møtet.  
 
Styret konkluderer at utredningsarbeidet må fortsette med utgangspunkt i de 35 hyttene som sa  
ja til å være med i den siste runden med kartlegging i fjor. Når justerte planer og nye 
kostnadskalkyler foreligger, må det så gjennomføres en ny runde med bindende påmelding. Da vil 
det fortsatt være mulighet for eventuelle etternølere til å bli med.  
 
På årsmøtet var det flere som signaliserte at et stort, felles vannverk vil være den mest 
fremtidsrettede løsningen for ny vannforsyning, og at prosjektet fortsatt bør inkludere et forsøk på 
å få det til innenfor en akseptabel kostnadsramme.  
 
Flere mente også at spørsmålet om et særskilt VA-selskap bør jobbes videre med.  
 
Styret tar begge disse momentene med seg i arbeidet videre. 
 
 
24. april 2018 
 
Ådne Iversen    
styreleder/referent 
 


