Referat fra Årsmøte Myrland hytteeierforening 18.04.2019
Antall fremmøtte: 40 stk.

1. Valg av møteleder og referent
Knut Helland ble valgt som møteleder.
Runar Eikhaug ble valgt som referent.

2. Godkjenning av agenda
Agenda godkjent. Det gis rom for å ta inn et nytt punkt som punkt nr. 6.: Orienteringer.

3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2018
Referatet fra årsmøtet i 2018 ble godkjent ved akklamasjon

4. Godkjenning av årsmelding 2018
Det ble trukket frem den enorme innsatsen Reidar Heggland og Torgeir Bjerknes har gjort for sti- og
løypenettet. (Se årsmelding!)
Årsmeldingen for 2018 ble vedtatt ved akklamasjon.

5. Årsregnskap
Monica Fredriksen orienterte om årsregnskapet. Det var ingen innsigelser til regnskapet. Årsregnskap
ble følgelig godkjent.

6. Orienteringer
Dugnad og skiløyper:
Minnestølen er blitt så brei at vi kan kjøre med den store løypemaskinen. I år satser vi på å grøfte
hele løypen ved Minnestølen for å få vekk vannet.
I fjor investerte Hallingskarvet skiparadis i en firhjuling og en beitepusser. De fleste plassene i
løypenettet kommer vi til med beitepusser. Denne måten å rydde løypene på, fungerte veldig bra.
Fremover vil vi jobbe for å få maskiner til å rydde løypene så mye for stein at vi kan kjøre
beitepusseren over alt.
Dugnadsansvarlig Reidar Heggland oppfordrer alle til å stille på de to store dugnadene i høst. Sett
allerede nå av lørdagene 5. og 12. oktober for høstdugnad!!!
Vi i hyttestyret tar oppfordring om at vi i foreningen er tydelig på hvilket utstyr vi har behov for at
folk tar med. Dette blir annonsert på www.myrland.org i forkant av dugnadsdagene.

Skilt og oppfølgning:
En del av skiltene har blitt skjeve av vind og vær. Det har vært noe feil med legering. Vi er i dialog
med leverandør om hvordan dette skal løses.

Skikurs med Steinar Mundal:
Skjærtorsdag var det 2x12 stk på skikurs med Steinar. Han sier at han ser folk i alle aldre som kan
skøyte på ski. Dette er til stor glede for ham og er noe han nevner når han reiser rundt andre steder:
«Se på Myrland! Der er det folk i alle aldre som kan skøyte på ski!»

Løypeavgift.
Ikke mange år siden ordføreren var her og snakket om hvordan det ville bli når det skulle bli innført
eiendomsskatt. Det ble da lovet at 60% skulle gå til nedbetaling av løypeavgift. Slik vi nå har forstått
det, får vi ca. 30%. Dette var en del av det skriftlige prospektet angående eiendomsskatt.
Vi må bli flinkere til å oppfordre til den frivillige løypeavgiften gjennom sosiale medier!
I mange år har vi vært bortskjemt med gode løyper på Myrland. Hermon Høyfjellssenter stiller to
maskiner til disposisjon. Det er deres maskiner vi leier. Om vi ikke hadde hatt den muligheten, ville vi
gjerne hatt løyper kjørt med skuter.
Det ble etterspurt hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen av bidrag til løypekjøring fra
kommunen. Styret i hytteeierforeningen skal sjekke om fordelingen tar hensyn til innbetaling av
frivillig løypeavgift.
Innspill: En kan henge opp skilting der en oppfordrer til å betale løypeavgift via VIPPS.
Hytteeierforeningen må jobbe for å få oversikt over utgifter til løypedrift. En stor post er leie av
maskiner.
Konklusjon:
1. Det er viktig at folk er oppmerksom på at hvor viktig den frivillige løypeavgiften er. Her må
hytteeierforeningen mobilisere til innbetaling.
2. Dialogen med skiparadiset må styrkes.
3. Samtidig er det en viktig jobb for hytteforeningen å gå videre politisk med denne saken.

7. Valg
Knut Helland ble valgt til ny formann ved akklamasjon.
Jannicke Knudsen velges som revisor videre ved akklamasjon.

8. Forslag til årsmøtet fra medlemmene
Ingen saker er fremmet til årsmøtet fra medlemmene.

9. Eventuelt
Kartbestilling:
Det ble orientert om kartbestillingen som har vært i 2018 og stemningen ble loddet for om en skal ta
en ny bestilling. Cirka ti hender viste en tydelig interesse for ny bestilling av kart i 2019. Følg med på
www.myrland.org !

Værstasjon:
Det ble etterspurt om en kunne sjekke om termometer på hjemmesiden fungerer. Inntrykket var at
den periodevis har hengt seg opp…

Vandring til bens i skisporet
Det kom en sterk oppfordring om at de som går i løypen går på siden av skisporet.

Nye hytteeiere / medlemmer
Det ble spurt hvordan nye hytteeiere ble fanget opp og hvordan vi kunne øke rekrutteringen til
hytteforeningen. Et forslag var å lage et lite informasjonsark med fokus på:

•
•
•

Hvem vi er?
Hva gjør vi?
Hvorfor vi er her?

Husnummer på hyttene
Det kom en oppfordring om at folk setter opp husnummer på hyttene sine. Enkelte hadde opplevd at
dette ble påpekt under kontroll fra kommunen.

Orientering Ostebygda
Pål Knutsson Medhus hadde en humoristisk og engasjerende presentasjon av Ostebygda.
Kort oppsummert kan vi si at vi er heldige som har så mye deilig ost å sette tennene i når vi koser oss
på hytten☺

