
Styremøte i Hytteforreningen
09.nov.18

Møtt: Roger Handeland 
Frank Rohde
Geir Tysseland
Trond Å. Karlsen

Forfall: Frank Boholm |

Nr: Tema: Ansvar:

1
Rohde tar en runde og ordner drenering gjennom kant 
opp veien. Rhode

2
Bom må settes i drift. Den må justeres på nytt. Bom ok. 
Styret må skifte kode på nøkkelboks. For mange har 
tilgang på denne.Boholm følger opp.

Boholm

3
Snøskuterkjøring. Rogstad fortsetter med saken. Fører 
må ha godkjent løyve for skuterkjøring. Hvis fører skal 
"kjøre opp" stien til helgen, må dette utføres fredag før 
kl 16. Skuterkjøring settes på vent ifm brøyting av vei.

4

Brøyting av vei. Styret tar befaring med Ole Magne 
Eigelandsdal. Eventuell brøyting ved over 10 cm. 
Handeland avtaler tid for befaring. Det har vært 
befaring og kommet til enighet. Styret avventer beskjed 
om hva som er avtalt.

Handeland

5

Skraping og grusing av bakke. Styret sjekker med Kjetil 
Eigelandsdal om han har mulighet til å skrape buet 
veibane opp bakken. Det skal brukes Rekefjordgrus i 
bakken. Skraping og grusing ok.

Karlsen

6
Det skal ikke asfalteres noe mere i feltet før eventuell 
VA er avklart. Asfalt står på vent. Styret

7
Betongstein inderst i feltet er på vei ut i grøft. Karlsen 
sjekker pris på utbedring fra Kjetil Eigelandsdal. Er ikke 
utført etter avtale.

Karlsen

8

KjerstiElin Dragesæt har sakt seg villig til å styre 
hytteforreningens hjemmeside. Første oppdrag er å 
legge ut nytt nr til bom. KjerstiElin får ikke kontakt med 
Fagerland. Handeland følger opp.

Handeland

9

Signering av protokoll fra årsmøtet må utføres og legges 
ut på hjemmeside. KjerstiElin legger ut på hjemmeside. 
Er Karlsen og Rogstad som skal signere. Tysseland 
sender ny protokoll.

Tysseland

10
Kasserer må få ordnet tilgang til kontoer slik at 
medlemmer kan få betalt kontingent. Tysseland har nå 
kontroll på kontoene.

Tysseland

11
Kart ved bom oppdateres og utbedres. Er det behov for 
å beholde skilt? Styret foreslår å fjerne skilt. Saken tas 
opp på årsmøte.

Styret



12
Styret har observert at eier av 116/135 har ordnet seg 
gangvei fra Hytteforreningens vei. Har denne kjøpt seg 
inn i veien? Dette må sjekkes og eventuell regning 
sendes ut. Kasserer sender faktura til eier av 116/135.

Tysseland

13
Det blir vårdugnad på vei. Styret kommer tilbake med 
dato. Styret

14
Neste styremøte i Hytteforreningen blir 15. mars 2019 i 
Nedre Eigelandsdalsvei nr. 84. Styret

15
Vi venter med å sende ut faktura på reguleringsplanen 
til den er ferdig. Styret

16 Ny reguleringsplan må behandles i styret før årsmøte. Styret
17 Økonomi tas opp på neste styremøte. Styret

18
Styret innfører rutiner for å gå gjennom kontoutskrift  
på hvert styremøte. Tysseland

19
Handeland sender melding til alle om hvem som skal 
vøre med på brøyting Handeland

20
Styret videreformidler hvem som skal ha brøytet private 
parkeringsplasser. Styret

21
Styret tar en gjennomgang på hvem som er registrert på 
bom. Styret

22
Styret i hytteforreningen har registrert at vann og avløp 
er lagt på is. Styret

23
Styret skal se på mulighet for å gjøre noe med hytter 
som står til forfall. Styret

24

Styret kontakter Ole Magne Eigelandsdal og undersøker 
mulighet for å anlegge akebakke over myr. Sjekk om 
Eigelandsdal ev. vil ha veden. Styret

Sekretær
Trond Å. Karlsen


