Årsberetning 2018/19 for Tann- Annorseter Hyttevel
Årsmøtet 2017/2018 ble avholdt på Sygard Romsås kl.17 den 4. august 2018.
Det var 24 fremmøtte medlemmer, hvorav 18 stemmeberettigede.
Det er 120 hytteeiendommer og vi regner at det er 113 potensielle medlemmer på
setra.
Hyttevellet har i perioden hatt 106 medlemmer, hvorav 4 som ikke hadde betalt
kontingent forrige år.
Hyttevellets leder Harald Krokstrand ble valgt til møteleder
Som referent og protokollfører: Bent Flyen
Til å underskrive protokollen ble valgt Leif Nilsen og Marit Grøttheim
Årsberetning for Tann-Annorseter hyttevel for 2017/2018 ble fremlagt og enstemmig
vedtatt uten merknader.
Årsregnskap og budsjett
Det ble redegjort for Hyttevellets økonomiske situasjon.
Årsregnskap og Budsjett ble framlagt og godkjent uten merknader.
Budsjettet er basert på 106 betalende medlemmer og medlemsavgift kr 800,00;
Medlemsavgiften ble bestemt opprettholdt uendret.
Regnskapet er revidert og funnet å være ihht. god regnskapsskikk. Revisorrapport
ble framlagt.
Valg av hyttevellets styre for perioden
Leder ikke på valg: Harald Krokstrand
Styremedlem ikke på valg: Christian Fossum
Styremedlem, gjenvalgt: Arnfinn Roel
Kasserer ikke på valg: Else H. Borgen
Webansvarlig ikke på valg: Bent Flyen.
Utmarkslagets representanter er: Thomas Ødegård og Frode Fjellstad

Valg av revisor: Lars Mytting
Kommiteer:
Følgende valgkommitee ble nedsatt:
Wiebke Klages, Birger Dahl og Kjell Gulager
Som Hyttevellets representanter i løypekommiteen ble valgt:
Christian Fossum og Bent Flyen
Orienteringspunkter
Det ble orientert om inngått intensjonsavtale etter avholdt tilbudskonkurranse i
samarbeide med Utmarkslaget med Morten Trøstaker for brøyting i kommende
periode.
Christian Fossum orienterte om arbeidet med opprettelse av veilag i Annorlia
Christian Fossum orienterte om arbeidet med opprettelse av et godtkjent
avløpsanlegg for både gråvann og svartvann for hyttene i og omkring Annorlia
Eventueltspunkter
Det ble oppfordret til å framkomme med forslag til ideer til tiltak og prosjekter og ideer
som Hyttevellet bør arbeide med.
-

Istandsetting av Lekja, vannforsyning til setra med vann til Djuptjønn.
Klopp over øvre del av Vetåa på Breijordet i stien fra Saubua til Borkebua
Gapahuk og badeplass på oversiden av Hillstad parkering og fra Nordølum på
Annorseter
Rydde opp i gjengrodde stier og råk ( geiter ? )
Bedre tilkomst til badeplass ved brua over Tromsa sammen med Fåvang
utmarkslag.
Rasteplasser nærmere setrene tiltenkt familier med småbarn.

Møter i peroden
Styret har hatt 3 styremøter i perioden og behandlet følgende hovedsaker:
- Oppfølging av hyttevellets økonomi, herunder innkreving av kontingent med
oppjustering av medlemslister.
- Løypekjøring; herunder opprettelse og tilslutning til felles løypekommite med
Brekkom Utmarkslag
- Utarbeidelse av tilbudsspesifikasjon og utlysing for ny brøyteavtale i samarbeide
med BU.Vurdering av bruk av et elektronisk brøytesystem.

- Arrangering av årets påskeskirenn.
- Avløpsproblematikk
- Opprettelse av veilag
- Forberedelse av årsmøte med utarbeidelse av forslag til vedtak mv.
Brøyteavtalen
Gjennomføring av brøytingen i har fungert greit med ny leverandør i inneværende
periode. Bedre kommunikasjonen mellom leverandør og kunder vil alltid være en
målsetting. Hytteieierne oppfordes til å ta direkte kontakt dersom de tenker seg opp
ut over normale helger. Morten vurderer bruk av en brøyteapp for å gjøre tjenesten
mer effektiv og målrettet.
Avløpsproblematikk
Initiativet mht. etablering av et godkjent felles avløpsanlegg for Annorlia ble ført fram
til godkjenning av kommunens vann- og avløpsetat, men det videre arbeidet har så
langt stanset opp.
Løypekommitee
Hyttevellets intensjon på siste årsmøte var å tilslutte seg Utmarkslagets initiativ mht.
opprettelse av en felles løypekommitee. Pga. bestemmelsen i §3 i hyttevellets
vedtektenes mot å forplikte medlemmene ut over kontigenten, vedtok årsmøtet en
protokolltilførsel til løypelagets vedtekter lydende «Hyttevellets vedtekter begrenser
vellets økonomiske ansvar.» Utmarkslaget har på sitt årsmøte ikke akseptert denne
protokolltilførsel og lagt opprettelsen av løypekommitee på is.
Løypekjøring
Arne Syverud fortsetter som løypebas – og leverandør av gode skiløyper.
Det har vært en mindre snørik vinter enn i forrige periode, hvilket har medført noe
besparelser mht. løypekjøringen. Løypekjøringen har skjedd problemfritt og ihht.
planlagt aktivitet iflg. Syverud.
Veilag
Det er opprettet veilag i Granlivegen og Annorlia i prioden. Det arbeides med
opprettelse av veilag i Heiavegen. Styret oppfordrer hytteeierne i alle stikkveier om å
opprette veilag med tanke på fremtid drift og vedlikehold av veiene.
Søknader om tilskudd til miljøtiltak
I henhold til innkomne forslag om ulike tiltak på forrige årsmøte, har hyttevellet i
denne perioden søkt om tilskudd til følgende miljøtiltak:
- Det er søkt GD-fondet om tilskudd til merking av stier og bygninger med kulturell og
historisk verdi.
- Det er søkt Statskog om midler til opprettelse av rasteplass.
- Det er søkt Gjensidigefondet om tilskudd for etablering av nye glopper over
bekkene i de mest brukte stiene.
Ingen av søknadene er innvilget.

Påskeskirennet.
Rennet ble arrangert påskeaften, 20. april; nesten en måned senere enn sist år. Det
var lite snø og noe bløtt i sørhellinga på Hilstadjordet, men det lyktes likevel å lage
gode løyper. Været var godt og rennet hadde stort publikumsoppmøte. Stemningen
var god.
Pga sen påske var det færre startende enn tidligere, men vi hadde 50 deltagere som
deltok i 2 ulike løypealternativer. Alle startende fikk medalje og forundringspose med
mange spennende artikler oppi.
Arnfinn Roel hadde sørget for høytaleranlegg, rigget dette og sto for spikerrollen.
Styret hadde blitt enige om å begrense aktivitetene til selve rennet, måneskinnstur
utgikk pga vanskelige snøforhold.
Høgvang sto for servering av drikke og div. salg av mat og drikke.

Tann-Annorseter hyttevel 1/7-2019
Harald Krokstrand

