INNS HYTTEEIERFORENING
Referat fra årsmøtet 2017
Dag: Tirsdag 27.02.18, kl.18.00.
Sted: Stiklestad Nasjonale kultursenter
Til stede: Ca. 45 personer
Saker:
1.
Årsberetning: Lest opp av leder/sekretær, Kis Tove Berntzen.
2.
Regnskap: Redegjørelse ved Robert Fjerdingen. Vi har et stabilt økonomisk
årsresultat med et overskudd på ca. 19000 kr.
Inntekter ca. 48.000 kr. Utgifter ca. 29.000 kr.
3.
Innkomne saker: Ingen.
4.
Valg:
Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
Harry Olsen og Petter Ivar Valbekmo er ikke på valg og fortsetter i styret. Robert
Fjerdingen og Kis Tove Berntzen tar gjenvalg.
Ellen Stuberg som nytt styremedlem.
Det nye styret konstitueres på første styremøte 2018.
Varamedlemmer: Roar Kvernmo og Inge Jostein Lundaas (ny).
Revisorer Heidi Røstad Aunan og Odd Eilif Norum.
Valgkomite: Tor Erling Juberg (gjenvalg), Odd Ivar Jensen og Einar Lund.
5.
Medlemskontingent: Foreningen har tålelig god økonomi, og kontingenten
blir som året før, 350 kr. Det er per i dag 121 medlemmer.
6.
Knut Arne Selli ble takket for sitt arbeid i styret for Inns hytteeierforening
gjennom 6 år med ei fredslilje.
Årsmøtet og medlemsmøte slutt kl. 18.30.
Kaffepause etter medlemsmøtet.
Ref.: Kis Tove Berntzen

INNS HYTTEEIERFORENING
Referat fra medlemsmøte 27.02. 2018
Sak 1: Orienteringer.
Styret, ved Harry Olsen, orienterte om kommunens etablering av
snøskuterløyper mellom Vera og Sandvika, en sak som har pågått 3-4 år.
Det er sendt inn to høringsuttalelser fra INNS HYTTEEIERFORENING i saken, samt
klage på vedtak om etablering i kommunestyret 30.10.17
Klagen ligger i bero inntil nytt enkeltvedtak, trolig i mai.
Kommunen har kartlagt disse friluftsområdene som meget viktig.
Fylkesmannen varsler innsigelser.
Alle skriv om saken ligger på hjemmesiden til INNS HYTTEEIERFORENING.
Robert Fjerdingen orienterte om innføringen av hytterenovasjon i
Levanger/Verdal, styrets samarbeid i Vulu-sjølagets innsats/arbeid for å
påvirke IR i prosessen.
Det er gjort innspill til den nye renovasjonsforskriften som utarbeides.
I etterkant av orienteringen var ordet fritt, og det ble utvekslet
synspunkter/info om diverse løsninger og priser for fritidsboliger/hytter i
andre kommuners renovasjonsordninger.
Forslag på evt. reaksjoner eller protester ble også ytret
( sivil ulydighet, klage til kommune).
Sak 2: Eventuelt
Bodil Runde reiste seg og fortalte om store ødeleggelser på vei og sti opp
til hytta si.
Spesielt beklagelig for henne var at hennes egen ordning med platter var
kjørt i stykker. Når slikt skjer forventes opprydding og reparering av den
som har forårsaket skadeverket.
Stien gjennom skogen opp til myra er gjørmete, og framkommeligheten er
sterkt edusert flere steder etter kjøring med tunge maskiner.
Alt vil bli reparert og oppgradert i forbindelse med bygging av ny vei i
framtiden. Mange ytret ønske om å komme seg tørrskodd til hytta.
Feiing av fritidsboliger/hytter kom også på dagsorden.
Dette ble positivt omtalt, og det ble konkludert med at dette er et tiltak
med stor brannforebygging. En god sikkerhet for alles eiendommer.
Ref.: Kis Tove Berntzen

