Ved en inkurie, ble en tidlig versjon offentliggjort før referatet var formelt godkjent. Den versjon du nå leser, er
den formelt godkjente. Beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

REFERAT FRA ÅRSMØTET I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS LØRDAG DEN 24.
FEBRUAR 2018, KL 16.00.
Lars Lie ønsket alle de fremmøtte velkommen. Tilsted var 37 hytter representert.
Han ønsket så driftsenhetsleder teknisk drift Arne-Edgar Rosenberg velkommen til å
informere om kommunens planer for overordnet VA-plan for Synnfjell Syd og vilkår for å bli
abonnent til nytt vann- og avløpsanlegg.
Se vedlegg. Det ble reist noen spørsmål fra medlemmene som han besvarte vedr kostnader
og tidsperspektiv. Rosenberg nevnte kr 135.000,- + mva som en mulig tilknytningsavgift +
5.000,- i saksomkostninger. I tillegg kommer graving av stikkledning. Han nevnte videre at
vann kunne komme innen 5 år og avløp ikke før om 10 år. Det vil også tilkomme en
årsavgift på kr 8.000,- + mva.
Lars Lie takket for inf og ville følge opp saken blant annet ved å videresende regnestykket til
Kjell Vidar Hansen. Hvorledes vil VA spørsmålet løses vedr de nye hyttetomtene som snart
skal reguleres og legges ut for salg og hva med eksisterende hytter med div løsninger på VA.
1. Åpning. Årsmøtet lovlig satt.
2. Valg. Dirigent: Lars Lie, referent: Sissel Pettersson, til å undertegne
protokollen: Anita Kristiansen og Trygve Ollendorff.
3. Styrets beretning. Lars Lie gjennomgikk styrets beretning 01.01.-31.12.2017.
Vedrørende punktet drift av hyggefelt takket Lars giveren av Amaliestua, samt
Gunnar Støten som satte denne opp, videre berømmet Lars Lie de som hadde stått
for snemåkingen av takene nede ved garasjen. Under punktet vedrørende veier ble
det informert at demningen må få et avløpsrør til. Odda Harald ble også takket for
fantastisk arbeids vilje og innsats ved mange anledninger. Han har nå vært i
lønnsforhandlinger med Vellet og sa seg fornøyd med oppjusteringen i høyere
timelønn. Lønnen er nå endret til å gjelde 30 t pr uke vinter og 15 t sommer og
han er således garantert en lønn hele året. Han kan legge opp til et fleksibel uttak av
tid og ha minus eller pluss tid, men være garantert lønn etter dette
timeantallet. Overtid regnes fra tidspunktet samlet tid i uken går over 40 timer. Lars
Lie fortalte også at gjelden på løypeleggeren pt er ca kr 600.000,- noe som gjør at
økonomien er meget fornuftig vedr den nye løypeleggeren. Styrets beretning
godkjent.
4. Regnskap for 2017. Dette ble gjennomgått, men det ble bemerket at det var en
differanse i balansen som måtte avklares. Kasserer/revisor måtte få litt tid til å
finne ut den manglende balansen i regnskapet, og rette feilen. Hvis ikke store avvik
fikk styret med revisor, fullmakt til å godkjenne regnskapet.
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5. Budsjett/kontingent. Vedtatt enstemmig. Formannen overrakte en gavesjekk på
kr 5.000,- til Jon Schrøder for sin kjempeinnsats for Hugulia vel. Utrettelig sittende i
løypemaskinen sammen med vaktmesteren og stor annen innsats. Det var også
bevilget kr 1.000,- som bidrag til en hjertestarter ved Nørstelien Landhandel.
6. Informasjonsflyt i velforeningen. Det mangler nå kun 4 mailadresser til at alle
velforeningens medlemmer har elektronisk adresse. (Disse fire har ikke email og må
få tilsendt viktig informasjon per post eller informeres via SMS.)) All informasjon går
nå elektronisk. Forsamlingen var fornøyd med informasjonen. Det ble vedtatt og
sette ned et informasjonsutvalg.
7. Valg. Følgene ble valgt enstemmig::

Styre og utvalg for 2018
Nestleder
Kasserer
Informasjon
Sekretær
Styremedlem drift
1. varamedlem
2. varamedlem

Lars Lie
Tor Holmgren
Steinar Lambech
Tore H Trollsaas
Sissel Pettersson
Arild Baarlid
Stian Erichsen
Inger Thommesen

614 - Akevittsvingen 8
1203 - Hugulitjernet 26
1006 - Hugustubben 43
309 - Hugulitjernet 52
1301 - Haravegen 47
212 - Ekornlia 30
502 - Hugulisvingen 50
511 - Hugulisvingen 77

1år, gjenvalg
2år, gjenvalg
2 år, gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
1 år ny
1 år, gjenvalg
1 år, gjenvalg

Revisor

Sture Abrahamsen

1008 - Hugustubben 40

1 år, gjenvalg

Roar Hoff
Jon Victor Haugom
Sven Granhaug
Hans-Jacob Lundbye
Morten Østensen

605 - Hugulisvingen 115
1205 - Huguitjernet 30
1304 - Haravegen 48
1105 - Hugulivegen 310
1201 - Hugulitjernet 18

1 år
2 år, ny
Ikke på valg
2 år, gjenvalg
Ikke på valg

Knut Thiblin
Inger Thiblin
Rita Fjærli
Britt og Einar Johansen
Marianne Lie

1311 - Haravegen 14
1311 - Haravegen 14
615 - Akevittsvingen 6
003 - Lokkeflata 22
1001 - Hugustubben 9

1 år
2 år, ny
2 år, ny
Ikke på valg
2 år, ny

Jon Schrøder
Jan Ødegård
Erik Uhre Schjelderup
Arild Baarlid

410 - Utsikten 14
106 - Lokkeflata 10
616 - Akevittsvingen 3
212 - Ekornlia 30

Vei, pumpehus og garasje
Teknisk anlegg
Løyper/stier
Løyper/stier

Leder

Friluftsutvalg
Leder

Påskekomité
Leder

Driftsutvalg
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Informasjonsutvalg
Leder
Tore H Trollsaas
Inger Thiblin
Stein Wennevold

309 - Hugulitjernet 52
1311 - Haravegen 14
705 - Brattbakken 7

1 år
1 år
1 år

Gunnar Støten
Erik Pettersson
Johnny Fjeld

1308 - Harastubben 4
1301 - Haravegen 47
115 - Postvegen 28

1 år
1 år
1 år

Valgkomite
Leder

8. Tid og sted. Neste årsmøte ble bestemt til lørdag 23. februar 2019 på Dal
Grendehus kl. 18.00. Dugnadsdatoer: lørdag 19. mai (pinseaften) og lørdag 15.
september.
Hugulia 5. mars 2018
………………………………………………
Anita Kristiansen

……………………………………….
Trygve Ollendorff

……………………………………………….
Sissel Pettersson – referent

………………………………………..
Lars Lie - dirigent

