Styrets beretning 2020
Glåmhaugen hyttevel
Styret
Styret har bestått av:
•
•
•
•

Annette Krampl (styreleder)
Jan Petter Skodbo (styremedlem)
Steinar Mageli (styremedlem)
Geir Bye (varamedlem)

Styremøter
Det har vært avholdt 2 styremøter. 1 fysisk og 1 telefonmøte. Det har i tillegg vært god kontakt pr.
mail og telefon gjennom året.

Økonomi
Glåmhaugen hyttevel har i 2020 hatt inntekter på kr 41.100,- fra innbetalt kontingent, og utgifter på
kr 7.863,-. Av hyttevelets 131 medlemmer har 124 betalt og 1 ikke betalt kontingent for 2020. 5
stykker fritatt grunnet kjøp i 2020. og Beholdningen ved årsskiftet er på kr 148.678,Vipps
Det er opprettet konto på Vipps, slik at medlemskontingent kan betales via der. Kontonr 651095.

Vedtektene til Glåmhaugen Hyttevel
Styret oppfordrer alle hytteeiere til å sette seg inn i vedtektene til Glåmhaugen hyttevel. Disse ligger
på hjemmesiden www.glamhaugen.no
Det er spesielt to paragrafer som vi ønsker å belyse ekstra; §2 og §3
§ 2. Virkeområde og medlemskap
Velforeningens virkeområde er begrenset til området Austlid/Glåmhaugen.
Enhver eier av en enkelt hyttetomt med et eget gårds- og bruksnummer innenfor ovennevnte område,
plikter å stå som medlem av velforeningen. Hver eier av en enkelt hyttetomt har 1 stemme på
årsmøtet. Medlemskapet omfatter også ektefelle/familiemedlemmer.
§ 3. Kontingent
Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, og medlemsåret er kalenderåret. Kontingenten skal betales
innen 30. april hvert år

Facebook
Det har blitt opprettet en gruppe på Facebook for medlemmer i Glåmhaugen hyttevel. Denne
gruppen er ment å være en plattform hvor det kan deles tanker, informasjon og ideer til andre
medlemmer og informasjon fra styret. Informasjon fra styret sendes i tillegg ut pr e-post. Forslag og
ønsker til styresaker vil ikke vil bli fanget opp her, men må sendes direkte på e-post til styreleder.
Dette er en lukket gruppe, og for å bli medlem må en oppgi enten hytteadresse eller tomtenummer.
Dette er kun for å begrense tilgangen for andre enn hytteeiere.

Samarbeidsutvalget
23 hyttevel på Austlid og Skei er medlemmer av Samarbeidsutvalget. Utvalget arbeider og engasjerer
seg for hyttevelenes fellesinteresser. Glåmhaugen hyttevel er også medlem av Samarbeidsutvalget,
hvor vi betaler en kontingent på kr 25,- pr medlem i hyttevelet.

Administrativ stillingsandel til Samarbeidsutvalget (SU)
I løpet av høsten 2019 ble det besluttet av sentrale aktører på Skeikampen i samarbeid med Gausdal
kommune å starte et prosjekt for utvikling og implementere en ny strategi for Skeikampen. Arbeidet
innebærer en utvikling av Skeikampen som reisemål. SUs styre er representert i Styringsgruppen for
dette prosjektet (ref notat fra SU)
I forbindelse med dette prosjektet, ble det vurdert å opprette en ressurs for å utføre administrative
oppgaver for alle aktørene. De andre aktørene er Skeikampen Pluss, Skeikampen Eiendom og
Skeikampen Marked. SU har ønske om en stillingsandel på 20%. Dette innebærer en kostnad på ca
200.000,- i året.
Notat/høring på dette ble sendt medlemmene i SU, med ønske om en tilbakemelding. Glåmhaugen
hyttevel var en av få som sendte svar på dette innen fristen. Vi har gitt vårt svar både skriftlig og på
SU’s årsmøtet høsten 2020.
Vår tilbakemelding er at vi ikke stiller oss positive til en slik stillingsandel. Styret i SU ønsker å sette
bort de tradisjonelle administrative styreoppgaver, som innkreving av medlemskontingent,
forberedelser til årsmøte, vedlikehold av medlemsregister, innrapportere til myndigheten osv.
Styreleder er meget engasjert og bruker mye tid i for SU’s medlemmer, men styret består av 5 faste
og 2 varamedlemmer, og vi mener at de administrative oppgavene for et styre bør kunne fordeles
mellom disse. En kostnad av en slik størrelsesorden vil resultere i en betydelig økning i kontingent for
våre medlemmer. Vi mener også at det kan være fare for at det kan oppstå interessekonflikt mellom
hytteeiere og aktørene fra næringslivet.
På årsmøtet til SU ble det bestemt at de skulle jobbe videre med løsning på dette. Vi kommer også
tilbake til dette senere.

Ny bomløsning på veistrekningen Skei – Vesleseter – Lieseterhøgda
Ny bomløsning har nå vært i drift en tid. Abonnement koster pr i dag kr 1.000,- hvor det er mulig å
registrere 5 biler på sin årlige avtale. I begynnelsen måtte man vente 2 uker før et nummer kunne
slettes. Dette er nå endret til 1 uke. Det er viktig å merke seg at selv om det står automatisk fornybar
avtale, må en registrere ny betaling. Du skal motta en e-post om at den må fornyes, og der vil det
være en lenke til å kunne gjøre dette.

Brøyteavtale
Avtalen om brøyting er fremdeles med Enger Olsen. Avtalen ligger på hyttevelets hjemmeside.
Avtalen innebærer at det skal brøytes når det er minst 5 cm snø, eller når værforholdene ellers gjør
det påkrevd. Hytteeierne faktureres individuelt og ikke gjennom hyttevelet.

Vedlikehold av indre veinett
Hyttevelet tok over ansvaret for hele indre veinett til Glåmhaugens hyttevel i 2020.

Hjerte- og lungekurs
Det var planlagt å få i stand hjerte- og lungekurs for medlemmene i 2021. Dette skulle gjennomføres i
forbindelse med årsmøtet. Vi vil forsøke å få dette til senere. Det er muligheter for gratis digitale kurs
rundt dette. Bl.a. kan du finne dette på Norsk Luftambulanse sine hjemmesider;

https://norskluftambulanse.no/vart-arbeid/akutt-abc/

Planer for 2021
Å fornye hjemmesiden var en oppgave nytt styre i 2020 fikk i oppgave å se på. Denne oppgaven
håper vi å få sett nærmere på i 2021.
Indre veinett må regelmessig vedlikeholdes og utbedres. Styret jobber med å finne en aktør som kan
inngå en avtale om jevnlig vedlikehold (tetting av hull osv) og større vedlikehold etter behov.
Førstehjelpskurs i forbindelse med årsmøte.

