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REFERAT FRA ÅRSMØTE 

LØRDAG 25. MARS 2017 KL. 11.00, RØDE KORS HUSET KONGSBERG. 

Årsmøtet ble ledet av styreleder Jon Kavli Nilsen. 

1. Navneopprop/ Fullmakter. 

Det møtte 41 stemmeberettigede medlemmer, det forelå ingen fullmakter. 

 

2. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.  

Referent: Vidar Skovli (F-12)  

Protokollunderskrivere: Åge Johannessen (C-0), Svein Torgersen (E-6). 

 

3. Godkjenning av styrets innkalling.  

Årsmøteinnkallingen ble godkjent. 

 

4. Styrets beretning. 

Styrets beretning for 2016 ble opplest av sekretær Vidar Skovli. Kommentarer og 

spørsmål ble besvart. Styrets beretning ble deretter godkjent. 

 

Arbeidsgruppen som har forestått arbeidet med etablering av elektrisk bom inn til 

hyttefeltet ble takket for vel utført jobb og overrakt en blomsterhilsen. Bommen ble 

satt i drift i august 2016, til en kostnad godt under budsjett.  Arbeidsgruppen har 

bestått av Jan Helge Høybø, Anders Lensby, Åge Johannessen og Dag Lindsholm 
 

5. Regnskap. 

Kasserer Ragnar Lindås refererte fra regnskapet 1.1-31.12.2016 og redegjorde for et 

overskudd, kr 50.933,28. 

Revisors beretning ble lest opp av revisor Egil Loddengaard. Han anbefalte regnskapet 

godkjent. 

 

Utgiftene til renovasjon ble kommentert. Ulike tiltak for å hindre at bygningsavfall, 

møbler, ikke sammenbrettet emballasje, alt som ikke hører hjemme i vår container, ble 

foreslått. Det ble advart med at hytteforeningens medlemmer kan bli pålagt å innføre 

kildesortering til en langt høyere kostnad for den enkelte. Det ble ikke stilt ytterligere 

spørsmål til regnskapet. 

 

Regnskapet for 2016 ble deretter godkjent. 

 

6. Forslag fra styret og innkomne forslag fra foreningsmedlemmer, med styrets 

redegjørelse. 

Ingen innkomne forslag. 

 

7. Budsjett for 1.1 – 31.12.2016 - Kontingent og betalingsfrist. 

Kasserer Ragnar Lindås la fram forslag til budsjett.  

 

De økonomiske konsekvenser ved etablering av automatisk bom medførte en kostnad 

per hytte, kr 900. Formelt sett og i henhold til vedtektene innebærer dette en økning av 

kontingenten for 2017 med kr 900. Majoriteten av medlemmene har innbetalte sitt 






