
Referat fra årsmøte i Myrland Hytteeierforening 13. april 2017
Antall fremmøtte: 46 stk. Referent: Runar Eikhaug

Sak 1: Godkjenning av referatet fra årsmøtet i 2016.
Enstemmig godkjent.

Sak 2: Godkjenning av årsmelding
Enstemmig godkjent.

Sak 3: Årsregnskap.
(Årsregnskapet er sendt ut i egen mail. Det ligger også på hjemmesidene). Det ble opplyst om at vi
har fått tilsagn om midler til Turstiprosjektet på 300.000,- Andelen fra Hol kommune (25%) er
allerede utbetalt. Gjensidigestiftelsen (25%) og Buskerud fylkeskommune (50%) har utbetalt halve
støttebeløpet sitt. Resten blir utbetalt når prosjektperioden er over i november 2017 og
prosjektregnskapet er godkjent.

Hytteforeningen har mottatt en gave på 1000,- fra Torbjørg Cole. Hun har hytte i Sudndalslia og bor
på Isle of Wight. Hun er svært imponert over den dugnadsinnsatsen som medl. i MHEF nedlegger i
Sudndalen. MHEF takker for både gode ord og gaven!

Sak 4: Valg.
Vi kunne glede oss over at både vår dyktige leder Torgeir Bjerknes og vår flinke revisor Janicke
Knudsen tok gjenvalg. Valgkomitéen med Ingrid D. Eikhaug og Jan Gunnar Falkanger fortsetter.

Sak 5: Vannmåling
Torgeir Bjerknes informerte på vegne av Per Berg/Myrland Vann og Avløp AS om en spørreundersøkelse
ang vannforbruk i påsken for MVA’s abonnenter.

Sak 6: Info fra Hallingskarvet skiparadis v/leder Kjetil Larsgard.
 Hytteforeningen fikk kreditt for hvordan den hadde bidratt til utvikling av området og honnør

for godt samarbeid med lokalmiljøet. (Det kan vi i stor grad takke vår dyktige leder for og ikke
minst vår ivrige dugnadssjef Reidar Heggland.)

 Det er ikke lett å få tilskudd til nye vinterløyper, men det kan gis tilskudd til vedlikehold og
utbedringer av eksisterende løyper. (Eventuelt kan det gis tilskudd til mindre endringer om
snøforholdene tillater det.

 Kjetil trakk også fram at det var kommet et positivt forslag om helårsløype fra Torgeir
Bjerknes. Denne er tenkt fra Skibyen via Myrland og Minnestølen og ned igjen til
Brøytestasjonen i det som er gamle veitraséer. Følgelig kan de brukes til fot- og sykkelturer
om sommerhalvåret og som skiløype om vinterhalvåret. Styrken med en slik løype er at den
krever svært lite snø for å kunne kjøres med løypemaskin. For å få løypen opp å gå trengs to
skibroer. Håpet er å få klar denne løypen allerede til høsten.

 Kommunen planlegger å gi løypenemndene ansvar for både sommer og vinterløyper.
 Knut Helland gav en stor honnør og takk til løypemannskapet som har klart å lage så gode

skiløyper under så snøfattige forhold som vi har hatt i vinter.
 Hytteforeningen er også svært takknemlig for rausheten fra Stian Strand og Herman

Rabbestølen i form av utlån av maskiner og utstyr i tillegg til mange timers dugnadsinnsats
med løypenettet.

Sak 7: Historien om osteproduksjon på Gurostølen v/Kjetil Larsgard.
Vi fikk høre den artige historien om produksjonen på stølen fra en positiv og engasjert
osteprodusent.

Sak 8: Kåseri ved Jan Eira
Jan Eira gledet oss med fargerike og muntre historier fra et langt liv i fjellheimen.


