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PROTOKOLL  FRA  ÅRSMØTE  DEN  5. OKTOBER  zoxg

Omlag  55 frernrnøtte  medlemmer  ble  ønsket  velkommen  av Erik  Eriksen.

Følgende  saker  ble  behandlet:

1/2019 Opptelling  av  antall  stemmeberettigede  og fullmakter.

Det  ble  registrert  46 stemmeberettigede  og 6 innkomne  fullmakter.

2/2019 Valg  av  møteleder.

Anders  Emanuelsen  ble  valgt  som  rnøteleder.

3/2019 Godkjenning  av  innkalling  og dagsorden.

Innkalling  og dagsorden  ble  godkjent  uten  kommentar

4/2019 Valg  av  referent  og  2 personer  til  å signere  protoko1len.

Jan-Wiggo  Mjøllner  ble  valgt  som  referent.  Erik  Eriksen  og Anders

Emanuelsen  b]e  valgt  til  å signere  protokollen.

5/2019 l'jrinnnmga,,,  uH godkjennØng aV styrets årsberetning.
Årsberetningen  ble  gjennomgått  av Erik  Eriksen.  Godkjentuten  kommentar

6/2019 Gjennomgang  og  godkjenning  av årsregnskapet.

Årsregnskapet  ble  gjennomgått  av  Anders  Emanuelsen.  Godkjent

uten  kommentar.

7/2019 Søknad  fra  løypeuhralget  om  bidrag  til  utbedmg  av løyper.

Løypeutvalget  hadde  søkt  om  kr  250.000,-  til  det  pågående  arbeid  med

opparbeidelse  og utbedringa  v løypenettet.  Godkjent  uten  kommentar.

8/2019 Orientering  om  bruk  og  vedlikehold  av  veinettet.

Anders  Emanuelsen  orienterte  om  planene  for  veinettet  som  er privat  fra

innkjøringen  til  skisenteret  og videre  oppover.  I og  med  at det  fortsatt  er  mye

anleggstrafikk  fra  Agder  Energi  har  styret  besluttet  å minimalisere  vedlikehold

til  kun  grøfterensking  og lapping  av asfalten  der  det  er hull  og  sprekker.

Til  slutt  opplyser  han  at dagens  brøyteavtaler  gjelder  tom  2020/21-sesongen.

Ingen  kommentarer.

9/2019 Orientering  om  planer  for  etablering  av  nye  p-plasser.

Anders  Emanuelsen  og Gun  Blise  Gustafsson  orienterte  om  styrets  arbeid  med

å finne  en ordning  hvor  andre  enn  hytteeeiere  betaler  for  parkeåg  på

parkeringsplassene  i Myrslåttveien  og  ved  Farvatn.  Formålet  med  dette  er at

også  andre  brukere  bør  bidra  til  å dekke  utgifter  til  vedlikehold  og  brøyting.

Det  er også  planer  om  å opparbeide  p-plasser  ved  Grønlitjenn.  LVV  er

forespurt  om  vi  vil  drifte  dette  mot  at SVR  yter  tilskudd  til  dette  i20  år.

Det  er foreløpig  mange  avklarte  spørsmål  rundt  dette  og  styret  vil  jobbe  videre

med  dettei  året  som  kommer.

10/2019 Fastsettelse  av  budsjett  for  2019:/2020.



Anders  Bmanuelsen  opplyste  at det er søkt om momsrefusjon  på ca. lIl.OOO,-

Dette  er ikke  tatt  med  i budsjettet.  Det  samrne  gjelder  bidrag  fra Agder  Energi

for  rett  til  å benytte  veisystemet  gjennom  hyttefeltet.

Ved  tomtesalg  står  det i kontrakten  at kr15000,-  av kjøpesurnmen  skal  gå til

felles  formål  gjennom  gnunneierlag.  Dette  laget  er nå oppløst.  På fjorårets

årsmøte  ble  det  stilt  spørsmål  om dissepengene  kommer  frem  til  fellesskapet.

Spørsmålet  ble  på årsmøtet  gjentatt  om hva  som  er gjort  fra  styrets  side for

oppfølging  av denne  saken.  Styret  har  ikke  fulgt  opp  dette,  men  Oddmund

Ljosland  opplyste  at for  hans  del  gikk  mye  kapital  til  skisenteret  som  igjen  ble

omgjort  til  aksjer.

Budsjettet  ble  enstemmig  vedtatt.

11/2019 Fastsettelse  av kontingent  og innmeldingsavgift.

Styrets  forslag  er uendret  kontingent  på kr  5500,-,  og innrneldingsavgift  på kr

2500,-.  Enstemmig  vedtatt.

12/2019 Valg  av styremedlemmer.

Idar  Kristoffersen  ble  valgt  som styremedlem  med  26 stemmer  og Bente

Fjellestad  som nytt  varamedlem  med  22 stemmer.

Øvrige  styremedlernmer  er valgt  for  2 år og var  ikke  på valg

13/2019 Eventuelt.

I forkant  av årsmøtet  orienterte  Lars  Westbye  om planerie  fra  Løypeutvalget.

Grunnalonløypa  er nå ferdig  opparbeidet  slik  at man  har  en opparbeidet

rundløype  på12-13  km.  Løypeutvalegt  har  videre  utbedret  et kritisk  punkt  på

Skoriløypa  ved  Krokvasstranda  og det er gjort  forberedelser  til  etablering  av en

gapahuk  i enden  av Farvatnet.

Tor  Einar  Torjesen  om den svake  økonomiske  situasjonen  til  skisenteret.

Han  pekte  på viktigheten  av å ha et skitrekk  og at hytteverdien  påvirkes

positivt  av dette.  Han  sa at man  kan  snu dette  underskuddet  dersom  det  ble

kjøpt  200  flere  hyttekort  pr år. Oppfordringen  går  herved  videre.

Oddmund  Ljosland  orienterte  om Agder  Energis  bruk  av veinettet  i hyttefeltet

hvor  de nå bl.a.  har  tatt  det  ibruk  helt  frem  til  Grytåna.  Oddmund  Ljosland  og

Kjell  Ljosland  har  forhandlet  frem  en løsning  som  innebærer  en kompensasjon

på kr  500.000,-  samt  årlig  leie  tilsvarende  8 hyttemedlemskap.

Videre  er Agder  Energi  også ansvarlig  for  utbedring  av eventuell  skade  de

påfører  veinettet.  Grunneierne  overfører  beløpet  i sin  helhet  til  LVV  til  drift  og

vedlikehold  av veinettet.Styret  berømmer  og takker  eiere  for  innsatsen  og

donasjonen.

Asle  Ljosland  og Jon Kristian  Ljosland  har  utført  en formidabel  innsats  for  å

utbedre  løypetraseene  og ble  påskjønnet  av LVV  med  applaus  og hvert  sitt

gavekort  fra  XXL  på kr  2000,-.  Ingen  av de to var  tilstede  under  årsmøtet.

Erik  Eriksen

Ljosland,  05.10.2019

Anders  Emanuelsen


