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Høvringen Vel 

Referat fra  Årsmøte 

på Høvringen Kro, onsdag  27. Mars 2013 

 

 Styreleder ønsket velkommen og takket Rolf for at vi også i år fikk avvikle årets 
generalforsamling på kroa. 

1 Valg av møteleder:    Styreleder Jøran Rudi.                                                                                                                     
Valg av referent:    Jan Harald Thørud.    
 Valg av to til å underskrive protokollen:  Nina Maartmann og  Kjell Sundt. 

2   Godkjenning av innkalling og godkjenning av dagsorden 

             Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden, som dermed ble godkjent. 

3 Styrets Årsberetning 2012 

 Styret har bestått av;  

             Styreleder Jøran Rudi,  kasserer Jan H. Thørud, styremedlemmene Mona Dammen, Elin 
G. Bekkemellem Ørbeck, Per Jon Berstad  og Bjørn Setsaas. 

             Valg komite: Paul Odd Brun og Magnar Seeberg, 

             Revisorer: Gunnar Grindstuen og Torbjørn Bråten. 

             Årsberetningen  m/ revidert regnskap for 2012 var sendt ut til alle medlemmer i 
forbindelse med invitasjon til årsmøtet og er vedlagt dette referat. 

Styreleder gikk gjennom alle saker i den tilsendte årsberetning og gav utdypende 
kommentarer til en del av de oppførte punkter. 

            Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning og gav styreleder applaus for hans ledelse av 
av Høvringen Vel. 

  

4 Regnskap for 2012 

 Kasserer gjennomgikk revidert regnskap for 2012. 

             Regnskapet var sendt alle medlemmer sammen med Årsberetningen. 

 Årsmøtet godkjente revidert regnskap for 2012. 

5 Budsjett og fastsettes av kontingent 

             Kasserer gjennomgikk det foreslåtte budsjett for 2013 

             Årsmøtet godkjente budsjett forslaget for 2013. 
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            Kontingent. 

            Styrets forslag var beholde kontingenten uforandret i 2013, dvs. kr 250,- pr hytte. 

            Det kom opp et forslag på å heve årskontingenten til kr 300,- pr hytte 

             Avstemning for å beholde årskontingenten på kr 250,- gav 23 for dette. (35 fremmøtte) 

             Beslutning: Kontingent 2013 ble kr 250,- pr hytte 

 

6.  Valg til Styret 

Ny Styreleder ble Jøran Rudi. Han ble valgt for ett år.  

Kasserer : Vakant  da valgkomiteen ikke hadde funnet kandidat til å erstatte Jan Harald 
Thørud gikk ut av styret etter 3 perioder.. 

Styremedlem Eli Bekkemellom Ørbæk  var ikke på valg 

Styremedlem Bjørn Setsaas var ikke på valg. 

Styremedlem Per Jon Berstad tok gjenvalg for en ny periode. 

Nytt Styremedlem Ragnhild Bueie. 

Styreleder Jøran Rudi takket av kasserer Jan H. Thørud og  styremedlem Mona Dammen 
for vel utført arbeid. 

7 Valg av revisor og valgkomite 

Gunnar Grindstuen og Torbjørn Bråten ble gjenvalgt som revisorer  for 1 år. 

Magnar Seeberg (formann) og Paul Odd Brun ble gjenvalgt  som valgkomite for 1 år . 

8         Informasjon om aktuelle saker og oppgaver i tiden fremover 

           Brannvern.  

Kommunens brannvern i hytteområdene  ble diskutert og funnet kritikkverdig da     
utrykningstiden er for lang. Sannsynligheten for at hytten er nedbrent før brannvernet er 
på stedet er meget stor. Det ble besluttet at Vellets formann skulle ta dette opp med de 
øvrige Vel i området samt sende ett brev til Sel Kommune.  

           Destinasjonsutvikling 

           Dette punktet ble ikke tatt opp da Bjørn Setsaas ikke var tilstede. 

9        Eventuelt 

Styret fikk fullmakt til å oppdatere vedtektene til neste årsmøte. 
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Referent. Jan H. Thørud 

 

 

 (sign.)       (sign.)  

________________________                                                    ______________________              

                      Nina Maartmann                                                                   Kjell Sundt        

 

 

 

Vedlegg: Utsendte dokumentasjon til alle medlemmer før årsmøtet. (Årsmelding 2012 og revidert 
regnskap 2012)   	  


