
Langvasslia Hytteeierforening   

Referat fra årsmøtet 29. Mars 2013 

  
  
 Dagsorden:  

  
1. Godkjenning av innkalling.  

• Innkalling godkjent av årsmøtet.  

  
2. Styrets beretning   

• Styrets beretning ble vedtatt uten anmerkninger.   

  
3. Regnskap  

• Regnskapet for 2012 ble vedtatt uten anmerkninger.  

  
4. Kontingent og brøyteavgift  

• Kontingent og brøyteavgift ble vedtatt fastsatt til 1200,- kroner på år.  
 

5. Innkomne forslag   

• Ingen forslag.  

   
6. Valg  

• Leder      Odd Erik Olsen  
• Kasserer/regnskap  Berit Svorkmo-Karlsen  
• Styremedlem    Mette Stuve  
• Styremedlem    Børge Hansen  

  
7. Valg – Valgkomite  

• Kari Normann  
• Marit Jensen  

  
8. Eventuelt   

• Bombrikker til «betalingsbommen» 

Det kan muligens skaffes 10-12 brikker. Det legges ut et interesseskjema på 
nettsiden, der interesserte bes registrere seg. 
 

• Nøkler til bommen.  

Hvis det er flere som ønsker nøkler til bommen, ber jeg om at de ringer, eller 
sender mail til formannen. Si fra hvor mange nøkler dere trenger. Nøklene kan  

 

• Fjerning av båter 

Styret oppfordret hytteeiere til å enten fjerne gamle båter, eller merke båtene 
som skal ligge igjen.  

 

• Arbeid på veien 
Grunneier Bjørn Kolsrud ønsker å være orientert i forkant om dugnader og 
andre forbedringer av veien.  

 

• Vei til hyttene 

Grunneier Bjørn Kolsrud har signalisert at han kan samle sammen alle 
interessenter som ønsker vei til hyttene. Det oppfordres til at hytte eiere går 
sammen om felles veier der det er mulig. Alle ønsker om vei samles sammen 
av styret v/ Odd Erik Olsen og sendes til grunneier samlet, slik at kommunen 



kan lage korrekt reguleringsplan. Reguleringskart fåes ved henvendelse til Flå 
kommune. 

 

• Hugging av trær.  

Styret forsøker å få laget en avtale med grunneierne om regelmessig befaring 
av trær som skal hugges. Behov for hugst meldes inn til styret som samler opp 
forespørsler og tar befaring med grunneier.  
Hugging som allerede er avtalt med Bjørn Kolsrud må utføres innen 1. 
juni 2013 
 

 

   

Langvasslia Hytteeierforening   

For styret i   
Langvasslia Hytteeierforening  

 Odd Erik Olsen  
Formann  
Mobil: 92848666  

Berit Svorkmo-Karslen  
Kasserer/regnskap  
Mobil: 95172305  

Børge Hansen  
Styremedlem  
Mobil: 90590538  

Mette Stuve  
Styremedlem  
Mobil: 40603793  

  


