
Langvasslia Hytteeierforening   

  

  

Innkalling til årsmøte   

  

Langfredag 29. mars 2013  

Klokken 18.00  

Veikrysset midt i hyttefeltet Servering 

av gløgg.   

  

Dagsorden:  

1.  Styrets beretning 

2.  Regnskap 

3.  Avgift til foreningen 

4.  Innkomne forslag. Må være styret i hende senest 27. mars 

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 2013 For Langvasslia 

Hytteeierforening  

Styret har bestått av:   

Leder:        Odd Erik Olsen 

Styremedlem:     Mette Stuve 

Kasserer       Berit Svorkmo Karlsen 

Styremedlem/ Webred.  Børge Hansen  

   

Styrets arbeid i siste periode  

Styret har hatt noen få arbeidsmøter.   

Veien har blitt gruset litt mer i år 

Vi har fått avtalte om hogst på Bjørn Kolsruds eiendom 

Knut Kolsrud har lovet å bli med på befaring for å avtale mulig hogst. 

 



Langvasslia Hytteeierforening   

Båter 

Vi har fått en del henvendelser om anmoding til hytteeiere om å fjerne båter som ikke er i 

bruk. Styret foreslår at hytteeiere merker sine båter og så prøver vi å få fjernet båtene på 

dugnad etter hvert.  

 

 

Sosialt  

Påsken 2012 var preget av oppholdsvær, og mye bra vær. Bra aktivitet på barneskirenn og 

andre felles aktiviteter, selv om isen var utrygg. 

  

Økonomi  

Intet spesielt å bemerke  

  

Arrangement i påsken 2013  

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: Johnny Johansen med 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!!!!   

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 

”StandIn”. Ikke ring styret om det!   

  



Langvasslia Hytteeierforening   

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

på noe annet for barna.   

  

For styret   

Odd Erik Olsen Børge Hansen Mette Stuve Berit Svorkmo-Karlsen 

Formann Styremedlem og 

nettredaktør 

Styremedlem Kasserer 

92 84 86 66 90 59 05 38  95 17 23 05 

  


