Innkalling til årsmøte i Skarfoss Hytteforening
Det avholdes årsmøte 3. april 2015 (langfredag), Kl. 17.00 på Rjukan Fjellstue
Dagsorden i henhold til vedtektene.
• Godkjenning av innkalling
• Valg av ordstyrer/dirigent/referent
• Styrets årsberetning
• Regnskap og budsjett
• Styrets / innkomne forslag
• Valg
• Avslutning
Etter årsmøtet medlemsmøte
•

Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 8. mars 2015.
Årsmelding 2014/15
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær
Styremedlemmer:

Per Bjørnsrud
John Haug
Liv Kristiansen
Jørn Langerud
Tom Mårtenson (leder i veikomiteen).
Einar Borg Pedersen
Finn Anderson
Revisor:
Arne Bakken
Revisor vara:
Gunnar Paulsen
Valgkomite:
Kristine Mathisen
Elisabeth Bull
Jan Erik Smørvik
Torbjørn Mårdalen har vært styrets tillitsmann med ansvar for parkeringsplasser.

Det er 226 medlemmer.
Det har i perioden vært avholdt 2 styremøter, 2 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
Regnskapet for 2014 er bra i samsvar med budsjettet. Den store økningen i brøyteutgifter var forutsett, og budsjettet ble vedtatt
med underskudd på årsmøtet i fjor. Det kom på en ekstra kostnad i forbindelse med arrangementet i høst, der styret vedtok å
sponse hver hytte med kr. 400,-. Siden det ble et omdiskutert vedtak tar vi gjerne en diskusjon om dette under eventuelt.
Medlemsarrangement
Styret arrangerte 30 august, i samarbeid med Tor Nicolaysen på Fjellstua, en tur i Tungtvannsabotørense spor med etterfølgende
middag og sosialt samvær. I håp om mange deltagere ble arrangementet sponset med 400 kr pr hytte. Det var 12 hytter
representert med 21 deltagere.
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 137 medlemmer der store og små nyheter deles med
andre. Bjørnar Eilertsen er hytteforningens Web ansvarlig.
Stor byggeaktivitet
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.
For styret, Per Bjørnsrud

