
1 
 

Referat styremøte nr 16.01 Vinjeveien vel  
23/02-2016 

Møte avholdt på hytta til Joar Hagen 

Tilstede: Joar Hagen 

  Per Eivind Grosvold 

Simen Sollien (delvis) 

Per Ole Hveberg 

Erik Lund 

Helge Hatlemark 

Neste styremøte palmesøndag 20/3 klokka 17.00, sted ikke avtalt.  
Saker fra møte 16.01 med fet skrift 

Sak 02: Møte 16.01 
Vi avventer fremdeles alle fakturaer for kabel og grøft, men det ser ut til at vi økonomisk kommer 
greit i mål. 

Sak  -03 møte 15.05: Påskeskirenn 2016 
Avholdes som før påskeaften (26/3), fremdeles ved Saubua.  Påmelding klokka 10, start barneklassen  
11.00, familieklasse 11.30, premieutdeling 13.00. Et lite hjertesukk: Mye av arbeidet faller på styret 
og hvis flere kunne tenke seg å bidra er det bare å ta kontakt. 

Sak  04 møte 15.03: Hjemmesider 
Både Vinjevegen AL og Lauvåsen Hytteeierforening blir med og deler regninga for webkamera og 
værstasjon på ca 20 000,-. Leverandøren er gått tom for kamera og værstasjoner, men vi er 
lovet/håper at vi skal få den i drift til påsken. Planen er å legge inn en link på vinjevegen.info til 
kameraet/værstasjonen. 

Sak 06: Møte 16.01: Løypelaget 
Det kommer stadig inn nye andelseiere med bidrag på 3000,- i tillegg til de årlige innbetalingene på 
900,-. Økonomien er sunn, men det blir ikke prioritert å bygge permanent garasje til maskina enda, 
teltet fungerer greit. Det er sendt inn søknad om midler til å bytte ut/supplere og rydde opp i 
løypeskiltene til sommeren. 

Sak 12 Møte 14.05: 
For å spare penger på utsendelse til medlemmene ønsker vi at flest mulig oppgir e-post-adressen sin 
til: hhatlemark@gmail.com.  De vi ikke har e-postadresse til må det sendes post til. 

Sak 13 Møte 16.01: Vi skal prøve å få til noe mere klopping og merking av stier til sommeren. 

Sak 15 Møte 16.01: Eidsiva har sagt de skulle gruse opp kabeltrasèn fra Tryvang Sør mot Geitryggen, 
uvisst om dette er gjort. Per Ole har vært i kontakt med Eidsiva, følger opp videre. 

Sak 16 Møte 14.06:Postombæring: 

mailto:hhatlemark@gmail.com


2 
 

Ordningen med postkasse ved Rønningen,(første svingen etter avkjørsel fra RV 3) fungerer fint. Alle 
som passerer postkassa på veg oppover oppfordres til å ta med seg posten hvis det røde merket 
henger ute. Posten legges i kassa på Tryvangplassen.  

Sak 19: Møte 16.01: 
Vi går igjennom vedtektene i vellet og ser om det er noe som bør revideres på årsmøtet til 
sommeren. Jobbes videre med til neste møte. 

Sak 21: Møte 16.01 

Vellet har fått tilbud om å overta Tryvangplassen. Det er inntekter fra reklameskiltet, men 
nåværende eiere vil beholde sin reklameplass i 10 år kostnadsfritt. Det som er av ledig plass kan 
vellet leie ut og få penger for. Vi tenker på saken.  

Div: 
Simen måtte forlate møtet for å dra på leteaksjon etter en 10 og 12 åring som hadde gått seg bort 
ved Tittelsjøen. De ble funnet i 19-tida, kalde, sultne og redde, men i god behold. 

Ottestad 25/02-2016 

Helge Hatlemark 


