PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2008
Generalforsamlingen 2008 ble holdt på Rondane Spa den 3. august kl 1700-1830. Det møtte
44 stemmeberettigede og 21 ledsagere/interesserte, - til sammen 65 personer.
Sak 1

Konstituering

Styrets leder, Vilhelm Bjerknes, ble valgt til møteleder og sekretæren, Knut Bryn, til referent.
Liv Sanner og Svein Bugge Pettersen ble valgt til å undertegne protokollen.
Møtelederen redegjorde for innkallingen og sakslisten som deretter ble enstemmig godkjent.
Sak 2

Årsberetning

Møtelederen leste opp styrets årsberetning. Under de enkelte punkter ble det gitt anledning til å stille
spørsmål og komme med kommentarer fra forsamlingen.
Stedsutvalget: Under dette punktet ble det reist flere spørsmål/kommentarer hvorav skal nevnes:


Renovasjon: Det ble etterlyst tiltak for å redusere kasting av ulovlig avfall i containerne.



Eiendomsskatt: Det kom en uttalelse fra salen om at kommunen bør bruke mer penger på
Mysusæter-området dersom eiendomsskatt på hytter blir innført.



Økonomi: Det ble stilt spørsmål om utvalget har diskutert kostnadene ved de forskjellige
tiltakene. Vellets representant i utvalget, Knut Bryn, svarte at dette ikke har vært diskutert.
Utvalget er bare et kontaktutvalg og har ingen innstillende eller besluttende myndighet.



Annet: Det ble ytret ønske om en oppmerking av veiene på Mysusæter slik at gjester og ikke
minst ambulanser og brannbiler lettere kan finne fram.

Forvaltningsplanen: Vellet bør ta til orde for at skilting og merking av stier harmoniseres med opplegg i Høvringen og Furusjøen-området.
Snøbrøyting: Det kom spørsmål fra salen om vi kan forvente brøyting av flere veier? Styreleder svarte
at de fleste veiene så vidt han var kjent med, er regulert til skiløyper. Det er en omstendelig prosess å
endre på dette.
Skiheisen: Det er nå noen som ønsker å drive skiheisen. Det er satt i gang en kronerulling for å få
etablert tilstrekkelig startkapital. Oppfordring må også sendes til tilstøtende velforeninger.
Mysusæter-Nytt: Det kom flere oppfordringer fra salen om at medlemsbladet må videreføres. Siste
nummer er meget bra særlig for de som er relativt nye på Mysusæter.
Nettsider: Flere roste nettsidene. Det ble opplyst at redaktøren har flyttet til København, men at han vil
fortsette som redaktør også i kommende år.
Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.
Sak 3

Regnskap for 2007

Vellets kasserer, Sidsel Bjørnebye, gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet. Revisors beretning ble
opplest. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.
Budsjett for 2009 ble etterlyst. Kasserer og styreleder beklaget at dette ikke forelå. Det vil i stedet bli
kunngjort i neste nummer av Mysusæter-Nytt.

MYSUSÆTER VEL

Sak 4

s. 2

Fastsettelse av kontingent for 2008

Styret foreslo at dagens kontingentsats på kr 200,- blir opprettholdt i 2008. Forslaget ble enstemmig
godkjent.

Sak 5

Forslag fra J. P. Hammervold om etablering av en årlig "Mysusæter-pris"

Dirigenten leste opp forslaget og foreslo at Generalforsamlingen gjorde flg. vedtak:
Saken videresendes til det nye styret for vurdering.
Styrets forslag ble vedtatt enstemmig.

Sak 6

Saker som medlemmene ønsker å ta opp til diskusjon

Det forelå ingen slike forslag.
Sak 7

Valg

Styreleder velges for 1 år om gangen. Valgkomiteen hadde foreslått Hanne Toftdahl som ny leder og
hun ble enstemmig valgt.
Valgkomiteens forslag til andre styremedlemmer og varamedlemmer ble også enstemmig vedtatt.
Styret for perioden 2008-09 har dermed flg. sammensetning:
Leder:

Hanne Toftdahl, Oslo

1. varamedl.: Sidsel Bjørnebye, Oslo

Nestleder:

Kåre B. Hansen, Otta

2. varamedl.: Knut Bryn, Molde

Styremedlem Leif Ola Rønningen, Otta

3. varamedl.: Ole-Jo Engelstad, Stange

Styremedlem Øivind Breen, Oslo

4. varamedl.: Gro Stangeland, Oslo

Styremedlem Espen Tøndel, Otta/Oslo

5. varamedl.: Terje Bekkemellem, København

Styremedlem Thorleif Tangen, Otta

Valgkomitéen hadde forslag om gjenvalg av revisor, Jo Weiglin, som deretter ble enstemmig valgt.
Valgkomitéen foreslo dessuten at komitéen, i tråd med vedtektene, ble supplert med ett nytt medlem,
nemlig Morten Havn. Han ble enstemmig valgt. Valgkomitéen har dermed flg. medlemmer:
Reidunn Hauge (leder), Tove Myhren, Jan P. Hammervold og Morten Havn
**********
Før generalforsamlingen ble avsluttet takket styrets nestleder den avtroppende styrelederen, Vilhelm
Bjerknes, for godt utført arbeid gjennom to år. Lars Axelsen og Tine B. Harbitz som nå går ut av
styret, ble også takket for sin innsats. Redaktøren av Mysusæter-Nytt, Gro Stangeland, og nettredaktøren, Terje Bekkemellem, fikk dessuten hvert sitt gavekort for en særlig stor innsats i året som
var gått.
Mysusæter, 19. august 2008
Knut Bryn
referent
Liv Sanner

Svein Bugge Pettersen

