
 

 

 
 

Referat fra medlemsmøte 2020 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 
MANDAG 2. MARS 2020 KL. 19.25, SANDE KOMMUNEHUS 
 

Jon Kavli Nilsen åpnet møtet og inviterte dermed til å ta opp saker, kommentarer eller 
spørsmål. 

Rapport fra Aktivitetsgruppa 
Utdrag av rapporten (som var sendt ut sammen med Årsmøtesakene) ble lest opp av 
Aktivitetsgruppas leder Anders Lensby. 

 

Saker som ble tatt opp: 

- Badetrapp i Høymyrvann 

- Behov for å rette ut løypetraseen ned fra C-feltet  

- Badeflåter, tilrettelegge badeplasser for funksjonshemmende 

- Fellesanlegg for båter i Høymyrvann og Primtjønn  

- Områder for lek og trim 

- Aktivitetsløype? Binde sammen Høymyrvann og Primtjønn gjennom Fiskebekkdalen 

- Myr ved Ljostjønn – behov for å legge ut klopper 

 

Når det gjelder ovennevnte og andre aktiviteter, står vi nå friere til å gjennomføre dette som 
en del av forliket i Jordskifteretten.  Aktivitetene må planlegges og det er viktig å få flere til å 
bidra i Aktivitetsgruppa sine aktiviteter.  Styret vil sammen med Aktivitetsgruppa komme 
med forslag. 
Tinne satt av et visst beløp for hver tomt han selger for å være med å finansiere disse 
aktivitetene. 

Aktivitetsgruppa forslår dugnader i 2020 lørdag 30. mai og lørdag 3. oktober. 

 

- Veiopprusting hovedveiene 
Tinne har entreprenør i gang med å fjerne trær langs kantene på hovedveiene utover 
våren. Så snart forholdene tilsier det vil arbeidet med oppgraderingen av 
hovedveiene starte.  Tinne håper å unngå å stenge hovedveiene, men noen 
forstyrrelser må vi regne med i korte perioder. Orientering vil bli lagt ut på 
hjemmesiden vår. 
Tynning av skog inne på hyttefeltet vil bli gjennomført neste vinter. 

 

- Veiopprusting sideveier og tun 
Konsulenten som utarbeidet rapporten for hva som må gjøres på hovedveiene, 
engasjeres også til å lage en rapport over hva som må gjøres på sideveier og tun. 
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Referat fra medlemsmøte 2020 

 
- Søppel 

Er det mulig å reforhandle avtalen. Virker uforholdsmessig dyr. 
Styret har kontaktet kommunen med kopi til ordføreren, men dette er et politisk 
vedtak som er vanskelig å endre.  Styret følger opp saken. 

 

- Brøyting av parkeringsplasser 
Hvis noen har spesielle utfordringer knyttet ilt brøyting, kan de sende en epost til Jon 
Kavli Nilsen. 

 

Styreleder takket alle for oppmøtet og ønsket alle vel hjem. 

 

Medlemsmøtet ble avsluttet kl. 20.15 

 

 

Referent: Eva Ellefsen 

 


