
Langvasslia Hytteeierforening  

 

 

Innkalling til årsmøte  

 

Langfredag 22. april 2011 

Klokken 18.00 

Veikrysset midt i hyttefeltet 

Servering av gløgg.  

 

Dagsorden: 

1. Styrets beretning  

2. Regnskap  

3. Brøyteavgift 

a. Styrets forslag: 800,- kroner  

4. Innkomne forslag. Må være styret i hende senest 18. april 

5. Valg  

6. Eventuelt 

 

Brønnlaget har et kort møte etter årsmøtet.  

 

Vi ber om at innkomne forslag sendes formann, eller en i styret så snart som mulig.  

 

Årsberetning 2010 

For Langvasslia Hytteeierforening 

Styret har bestått av:  

Leder:     Bjørn R. Jensen  

Styremedlem:   Jan Erik Løken 

Kasserer    Roar Saugerud 

Styremedlem/ Webred.  Børge Hansen 

 

 

Styrets arbeid i siste periode 

Styret har hatt noen få arbeidsmøter.  

Det er arrangert noen dugnader, spesielt rundt badeplassen.  

 

 

Overvann 

Som mange av dere har sett, så har vi slitt med veldig mye overvann på veiene i vinter. Dette 

skyldes at frosten satt seg i bakken, før snøen kom, og at det gjennom vinteren har vært 

veldig kaldt. Inne på hytteområdet kan vi se problemet 3-4 steder, og noen av disse stedene 

er det etter hvert blitt ille. Det er veldig lite vi kan gjøre med dette med de ressursene vi har. 

Kortsiktig så betyr det at veien stenges, og vi kan derfor ikke garantere at veien er åpen til 

påsken. Ta kontakt med styret for statusrapport. Nettsiden blir også oppgradert fortløpende.  

 

Brøyting 

Vi har gjort avtale med Maribo om brøyting for ytterligere ett år.  
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Tidligere har vi skrevet at brøytetraktoren sliter med å få snudd traktoren i enden av 

stikkveiene, fordi det står biler på snuplassene. Styret ber derfor om at alle dere som har 

hytter i stikkveiene, sammen prøver å utbedre parkeringsplasser og snuplasser. Styret har 

snakket med grunneierne og de er positive til tiltaket. Repr. fra styret stiller selvsagt opp og 

viser hvor vi grunneierne ønsker at vi opparbeider plassen. Hvis dere ikke tar ansvar for dette, 

så risikerer dere at det ikke blir brøytet.  

 

 

 

 

Brønn til felles benyttelse.  

Vi har dessverre hatt like store problemer med brønnen i vinter, som forrige år. ”Vannspeilet” 

i brønnen står veldig høyt, og dette skaper store problemer for oss. Ovennevnte problem 

med overvann har heller ikke gjort det lettere for oss, da det har stått vann over gulvet inne i 

pumpehuset, dvs. 80 cm over veien! 

Vi kommer tilbake med tiltak på årsmøtet.  

 

 

Sosialt 

Påsken 2010 var preget av oppholdsvær, og mye bra vær. Bra aktivitet på barneskirenn og 

andre felles aktiviteter.  

 

Sommerfesten 2010 

Været var bare knallbra!   

Igjen en hyggelig opplevelse med mange hyggelige mennesker som koste seg til tidlig 

morgen. Nytt av året var valg av sted til festen.  

 

Økonomi 

Intet spesielt å bemerke 

 

Arrangement i påsken 2011 

Skjærtorsdag klokken 14.00: Pilkekonkurranse for barn og voksne.  

Arrangør: Styret 

Sted: I nærheten av sundet utenfor badeplassen eller utenfor ”Stabburet”, avhengig av 

vindforhold.  

Evigvarende vandrepokal i tilnærmet, langt fra ekte, sølv. Pokalen kan kun vinnes av familier 

som er medlemmer i Langvasslia Hytteeierforening.  De siste årene er pokalen ikke delt ut, da 

ingen har fått fisk.  

 

NB! Vær forbehold! 

Er det dårlig is, så går pilkekonkurransen ut. Se oppslagstavlen for alternative 

arrangement.  

 

Påskeaften klokken 14.00 

Barneskirenn med familiekos:  

Arrangør: ”Andebu”hytta med gode hjelpere 

Sted: Utenfor badebrygga eller der hvor det er hensiktsmessig i forhold til snø og isforhold.  

Deltakeravgift: 20,- kroner pr deltager. Deltageravgiften går i sin helhet til premier. Premie 

til alle deltagere!!!!  
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Familiekos er gratis.  

 

Ta med: Ski til barna, gjerne egne ski også, noe å grille (pølser er fine greier), samt 2-3 

vedpinner til felles bål. Vi setter ut en egnet grilltønne, som alle kan benytte.  

NB!  

Hvis noen fra arrangementskomiteene er forhindret fra å møte, så må dere selv skaffe ”Stand-

In”. Ikke ring styret om det!  

 

Hvis været har gjort området snøfritt, og det er veldig sannsynlig, så finner vi 

på noe annet for barna.  

 

For styret  

Bjørn R. Jensen, leder,  97 17 49 85  mail: brejense@online.no     

Jan Erik Løken styremedlem (  67 06 14 04) eller 9012 4479 

Roar Saugerud  kasserer.  ( tlf 32 82 43 82) eller 416 30146 

Børge Hansen styremedlem, 905 905 38   

mailto:brejense@online.no

