Innkalling til årsmøte i Skarfoss Hytteforening
Det avholdes årsmøte 18. april 2014 (langfredag), Kl. 17.oo på Rjukan Fjellstue
Dagsorden i henhold til vedtektene.
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Etter årsmøtet medlemsmøte
 Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 8. mars 2014.
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Det er 228 medlemmer.
Det har i perioden vært avholdt 3 styremøter, herav 1 i Frøystul fjellkirke, 1 på Fjellstua. Kommunikasjon i styret utenom
styremøtene har også i år foregått primært ved hjelp av telefon og epost.
Styret har arbeidet med følgende saker.
Økonomi
Hytteforeningen har hatt en 3-årig avtale om brøyting med Brødrene Dagalid. Den er forlenget med en ny periode på 3 år.
Bredbånd/internett på hyttene
Det er tatt kontakt med Tinn Energi – Bredbånd som har bekreftet muligheten for fibertilkobling til hyttene i Hylldalen.
Fiberkabel er lagt inn til trafo ved Hylldalsvannet. Det jobbes videre med å klargjøre fordelingspunkt ved trafo og fordeling til
resten av området.
Foreløpige tilbakemeldinger er at det er få som har meldt sin interesse.
Det er tidligere sendt ut informasjon vedrørende priser for etablering og nettavtale. (25/6-2013), og det er opp til hver enkel
hytteeier å ta kontakt med Tinn Energi – Bredbånd for installasjon av fiber.
Litt tilleggs info.: Der avstanden til hovednettet er mer en 300 meter koster det kr. 1000,- ekstra pr. hundre meter for å knytte seg
til anlegget.
P-plassene
Det har i sommer vært utført vanlig vedlikeholdsarbeid på parkeringsplassene langs Skarfoss. Det er ryddet busk og kratt, sveiset
og malt portstolper og byttet noen kjettinger. Brøyting utføres av entreprenør Brødrene Dagalid.
Internett:
Web-siden, Skarfoss.no, er viktigste informasjonskanal til medlemmene våre og oppdateres jevnlig. Hytteforeningen er også på
Facebook med egen gruppe Skarfoss Hytteforening. Gruppen har for tiden 89medlemmer der store og små nyheter deles med
andre. Bjørnar Eilertsen er Hytteforningens Web ansvarlig.
Stor aktivitet
Styret har registrert at det er stor bygge aktivitet på hyttene med oppussing og utvidelser. Stor aktivitet forteller om bruk av
hyttene. Det er bra. Viktig at hytteeiere informerer snekkere om fart og vektbegrensinger på Hyldalsveien.
Digitalisering gamle papirer
Styret har startet forberedelse å få digitalisert gammelt arkivmateriale. Dette arbeidet er ikke sluttført.
For styret, Per Bjørnsrud

