God sommer!
Styret i Hugulia ønsker dere alle en riktig god sommer, uansett hvor i verden dere
ferierer. Erfaringsmessig fylles hyttene i fjellet vårt opp utover i juli/august, for da
er det ekstra flott der. Forhåpentlig blir store mengder bær modne, samtidig som
soppen spretter opp til soppentusiastene blant oss - vi har virkelig mye å glede
oss til!
Vi håper også at området rundt gapahuken og en oppgradert brygge blir flittig
brukt i sommersesongen. Iherdig innsats på vårdugnaden og i helgene etterpå
har nå gjort denne plassen enda bedre for brukerne.
Apropos vårdugnaden: For en gangs skyld må vi i år konstatere at oppmøtet var
ganske så dårlig. Dette kan bero på tilfeldigheter, eller at tidspunktet var
ugunstig. Men det positive var at vi til tross for dette fikk gjort det vesentlige av
hva vi hadde planlagt.
Uansett er det kanskje på sin plass å stille spørsmål om hva vi kan vente av
dugnadsinnsats framover. På hjemme-siden vår er det kommet et innlegg med
forslag om at de som ikke møter på dugnad, bør få et tillegg i kontingenten. Dette
har vært diskutert i mange andre sammenhenger enn i Hugulia, og vi kan slå fast
er at en slik ekstra-kontingent etter juristenes mening ikke kan pålegges.
For min egen del håper jeg at den positive innsatsen som kommer til uttrykk både
på høst- og vårdugnaden og alle de andre smådugnadene som gjennomføres,
fortsatt kan baseres på frivillighet. Allerede lørdag 17. september kl. 10.00 har
du sjansen til å bidra! Etter dugnaden gjentar Friluftsutvalget fjorårssuksessen
og arrangerer Friluftslivets dag med fiskekonkurranse ved vannet og andre
konkurranser og grilling i og ved Gunnargarasjen i kveldinga. Sett av dagen
allerede nå!
Selv om det ikke er aktuelt med «dugnadsbot», vurderer vi nå om det bør
innføres purregebyr for dem som ikke betaler kontingenten sin ved forfall. Hvis
det er betalingsproblemer som er årsaken, går det veldig greit å finne fram til en
nedbetalingsordning. Men hvis vi ikke får noen som helst tilbakemelding til tross
for mange purringer, kan det faktisk bli nødvendig å sende slike saker til inkasso.
Dette vil vi selvsagt helst unngå, ikke minst fordi det medfører store utgifter for
den det gjelder. I skrivende stund er det fire som skylder kontingent, selv om de
er blitt purret gjentatte ganger. Slik ønsker vi ikke å ha det.
Men pengeproblematikk til side: Først og fremst håper jeg at vi alle nå kan nyte
sommeren i vårt kjære Hugulia, og at det blir både en god bærhøst og hyggelig
ørretfiske i området vårt.
Hilsen
Lederen

