Referat fra årsmøtet for 2017 i Ljøsheim og Omegn Vel
(LOV), 24. februar 2018
Det var svært godt oppmøte på årsmøtet. Når møtet startet var det en fullsatt kjellerstue.
Siden det var satt opp forslag til endring i vedtektene, var det kontroll av medlemskap denne
gangen. Kontroll av medlemskap er en utfordring i og med at det kan være avvik mellom den
som kommer fra ei hytta og det navnet som er registrert. Enkelte bemerket at man bør ha
mikrofon og høyttaler på årsmøtet. Dette bør det nye styret vurdere neste år.
Sak 1. Åpning. Leder i Ljøsheim og Omegn Vel (LOV), Victor Hansen, ønsket velkommen
og redegjorde for innkalling og saksliste. Det kom ikke inn innvendinger til sakslisten, slik at
den ble som følger:
1. Åpning
2. Valg av møteleder, referent og protokollfører
3. Grunneierne har ordet
4. Gjennomgang av årsberetning
5. Regnskap for 2017
6. Serviceavgift – status og veien videre
7. Forslag til endring i vedtektene
8. Valg v/valgkomiteen
9. Tid og sted for neste årsmøte
Forslaget til endring av sakslisten ble godkjent
Sak 2. Valg av møteleder, referent og protokollfører. Victor Hansen ble valgt til møteleder.
Geir Skaug ble valgt til referent, og Tonje Iren Liljedahl ble valgt til å undertegne protokollen.
Sak 3. Grunneierne har ordet. Grunneierne fikk ordet. Fra Pihl A/S møtte Per Finneid og fra
Nes Allmenning møtte Tore Lien Bjørnstad. Per innledet og fortalte kort om
- Veiprising. Det blir ingen endring fra 2017. Før overgang til 2019 vil LOV bli tatt med
på råd før satsene fastsettes
- Serviceavgift:
o Bidrag til skiløyper er frivillig.
o Stikkveier rett inn på hovedveien skal ikke betale veidelen av serviceavgiften.
o De som har boret etter vann skal ikke betale vannavgiften.
o Grunnlaget for serviceavgift er gj.snitt av kostnadene de siste tre årene. I løpet
av 2019 blir et en ny gjennomgang før satsene for 2020 blir satt.
o Det viser seg at bidrag til løypekjøring har økt etter at det ble innkrevd
gjennom serviceavgiften. Et eventuelt overskudd vil bli satt av til fremtidig
forbedringer av stier / løyper / sykkelstier.
o Linda Andreassen stilte spørsmål knyttet til regnskapet knyttet til veiene og
om det vil bli gitt fullt innsyn regnskapet. Hun stilte også spørsmål om veilag
og rettigheter / plikter og om det er opprettet veilag. Per svarte at det ikke var
noen hemmeligheter knyttet til regnskapet. Belastning ved kjøring av f.eks
tømmer kan man kostnadsberegne. Den største slitasjen er imidlertid knyttet
til vanlig bruk. Ang fellesveinettet er det heller ingen hemmeligheter. Det er
ifølge per ikke satt i gang noe veilag. Per presiserte at det er grunneierne som
eier veiene.
- Det ble også stilt spm om inntektene fra bommen kontra utgifter. Dette regnestykket
er negativt ifølge Per.
- Det ble også stilt flere spørsmål til kravet om et stort overskudd i Pihlske er «etisk
riktig»

-

Bominntektene går til vedlikehold av hovedveinettet. Videre ble det stilt spørsmål om
kriterier for stenging av veiene og det ble oppfordret til å utbedre veien slik at den
kunne holdes opp mer.
Ang bomsatsene jobber Ringsaker kommune med å vurdere dem.
Det ble stilt spørsmål om sivkutting. Dette er ikke noe Pihlske har vært delaktig i.
Per oppfordret til å kjøre forsiktig – det er mye snø og uoversiktlig.

…. Deretter overtok Tore og redegjorde for følgende:
- Sammen med kommunen har Nes alm laget et nytt forslag til løyper i Nesbyen. Det
ble stilt spm til prosessen rundt omleggingen og om det er mulig å komme med
innspill. Tore presiserte at berørte parter vil bli med på høringen. Tore forklarte
bakgrunnen for hvorfor løypa har blitt lagt om.
- Det ble stilt spm om vann / avløp i området vårt. Det er ikke noen tidsbestemt plan på
det pr nå.
Tonje fortalte litt om «livet på Hygga»
- Det ligger an til å bli skrevet ny kontrakt på videre drift på Hygga. Dette ble mottatt
med applaus
- Vassendgutane er booket til sommeren (lørdag 28. juli). Dette er et stort og tungt
prosjekt å ta aleine. Tonje oppfordret derfor medlemmene til å bidra for å få dette i
havn. Send mail eller ring Tonje hvis du vil bidra!
- Mye snø gir mye måking av tak. Dette gir i sin tur økt omsetning på Hygga – veldig
hyggelig!
- Pihl AS ble oppfordret til å bidra mer rundt Hygga, på samme måte som de bidrar til
økt servicetilbud på Sjusjøen.

Sak 4. Årsberetning. Årsberetning for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017 ble lest opp av
lederen. Følgende kommentarer kom inn
- Generelt gjøres det et godt arbeid i LOV. Enkelte saker burde vært håndtert
annerledes. Det ble også tatt selvkritikk fra enkelte på en del kommentarer som har
vært på Facebook.
- Linda var kritisk til hvordan LOV hadde håndtert bomavgift-saken og fortalte om ulike
forslag hun hadde kommet med. LOV tok selvkritikk på hvordan Linda hadde blitt
møtt og takket henne for innsatsen.
- LOV mottok ros for mye av innsatsen som gjøres og enkelte mente at det var positivt
at LOV hadde sponset handikaprampa selv om dette strengt talt er eiernes ansvar
- Tidligere i møte ble det kommentert at LOV ikke burde brukt penger på sivkutting da
det er usikkert om dette gir en varig forbedring og om det er til det beste for
fellesskapet å bruke penger på slikt.
- Det ble bemerket at det burde kommet tydeligere frem at hele styret trekker seg.
Styret beklaget dette men ønsket ikke å gi noen ytterligere forklaring på hvorfor de tre
som hadde en periode igjen har valgt å trekke seg.
Det kom ingen flere bemerkninger til årsberetningen.

Sak 5. Regnskap for 2017. Victor Hansen gikk gjennom regnskapet for 2017. Nøkkeltallene
er som følger:
Driftsinntekter:
452.367,38
Driftskostnader:
744.388,11
Finansposter:
7.813,02
Årsresultat:
-284.207,71
Regnskapet ble godkjent.
Victor foreslo at det nye styret får fullmakt til å utarbeide budsjett for 2018.Det kom ingen
innvendinger til dette forslaget.

Sak 6. Serviceavgift og veien videre.
Møteleder redegjorde for hva som er gjort og status i saken. Victor presiserte at det var opp
til det nye styret hvordan man skal gå videre med saken. Det kom ingen innvendinger fra
årsmøtet på det forslaget. Linda kommenterte deretter litt av innholdet i de to brevene som
advokatene har skrevet, spesielt knyttet til veilag.
Sak 7. Forslag til endring i vedtektene.
Pga av misforståelser ble ikke begge vedtektsforslagene med i innkallingen.
Forslag 1:
Ansvarlig for påskeskirennet har ikke fast plass i styret, men er leder for en komite. Leder
kan bli kalt inn på styremøte når styret finner det nødvendig. Rollen som «Styremedlem –
ansvarlig for påskeskirennet» blir da endret til kun styremedlem. Forslaget ble enstemmig
vedtatt ved akklamasjon
Forslag 2 (ikke med i innkallingen men ble fremlagt på møtet):
Ved ønske om omlegging av eller anleggelse av nye løype- og skitraseer gis berørte
hytteeiere anledning til å uttale seg før konkrete tiltak iverksettes. Det samme gjelder ved
eventuell tilrettelegging av felles rasteplasser, grillplasser, fiskeplasser eller lignende.
I og med at forslaget ikke var med i innkallingen ble det ikke stemt over dette. Det ble
anbefalt av styret at dette forslaget tas med til neste ordinære årsmøte i LOV

