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Referat årsmøte Holmsåsen Hytteeierforening.  
Årsmøtet ble avholdt 28.04.2014 på Fruene Haugestad i Lier. 
Det var 18 medlemmer tilstede. 

Dagsorden: 
Valg av dirigent og referent og to til å underskrive referat. 
Per Kragøe åpnet årsmøte, og var også møteleder. 
Referent: Toril Tallaksrud. Stein Brekke og Erik Jenskaug ble valgt til å undertegne. 

 

Styrets beretning for 2013 
Styret beretning ble opplest og godkjent. 

Årsregnskap/revisors beretning 
Årsregnskapet ble fremlagt med et resultat på -25.917,29 kr. 
Underskuddet skyldes utgifter til rekkverket på Gunnarskjær. 
Revisors beretning ble opplest av Knut Harald Johansen og årsmøtet godkjente 
regnskapet. 
 

Innkommende saker 
Det var to innkomne forslag fra styret: 

Endring av vedtektenes paragraf 5:  

Til:  
Årsmøtet holdes innen utgangen av april. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene eller på  
annen forsvarlig måte med minst 1 mnd. varsel. 
Forslaget ble vedtatt. 

Fullmakt til styret:   

Styret har mottatt henvendelse fra Holmsåsen Vann og Avløp (HVA) om fremtidig 
organisering av HVA. Det har vært avholdt møte mellom foreningens styre og HVA, og det 
er mange sammenfallende interesser. Men det er stor skepsis i styret til en for nær kobling 
mellom foreningen og HVA. Vi vil derfor bruket tiden frem til neste årsmøte for å komme 
med et eventuelt forslag til organisering. Det kan påløpe noen kostnader til advokatbistand i 
denne forbindelse. Det vil på årsmøtet ble gitt mer informasjon om alternativer med både 
fordeler og ulemper. Det som er hevet over enhver tvil er at HVA i nær fremtid vil ha behov 
for en årlig avgift til dekning av løpende kostnader.  
 
Per informerte om HVA og hva som er status. 
HVA (Holmsåsen vann og avløp). Her er fordelingen slik: 
Holms gård v/Hans Blichfeldt     40% 
Kari Utengen                             30% 
Eirik Kristofferen                       10% 
Tom Laugerud                           10% 
Eivind Haugkjem                       10% 
  
Stor diskusjon om hva som skal gjøres med HVA. Ingenting ble bestemt ennå.  
Det er 89 medlemmer i Holmsåsen Hytteeierforening, og det er uavhengig av hverandre 
også 89 tilknyttet HVA. 
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Årsmøtet ga styret fullmakt til å fortsette arbeidet med løsning av HVA. 
 

Valg 
  

NYTT STYRE 2014-2016 

Styrets leder:  Per Kragøe                               Gjenvalg 2014-2016.  Øvre 
Styremedlem: Hege Gyllstrøm              Ikke på valg i 2014   Nedre    
Styremedlem: Pål Carlson    Foreslås for 2014-2016 Nedre 
Styremedlem: Geir Dalen    Ikke på valg i 2014   Øvre 
Styremedlem: Torill Tallaksrud     Ikke på valg i 2014  Nedre 
  
Revisor: Helge Solberg    Ikke på valg i 2014  Nedre 
Revisor: Knut Harald Johansen   Ikke på valg i 2014   Nedre 
  
Valgkomité: Rolf Haugen    Foreslås valgt 2014-2016 Nedre 
Valgkomité Jon Haugen     Ikke på valg i 2014  Øvre 
 
Alle valg var ved akklamasjon. 
 

Fastsettelse av kontingent 
Alle medlemmene har betalt kontingent for 2013. 
Kontingent ble forestått fra styret at det fortsatt skulle være kr 400,-, men årsmøtet stemte 
over at det skulle heves til kr 500,-. Noe som ble vedtatt med flertall. 

 
Eventuelt 
Det ble en del diskusjoner rundt det med postkassestativene i Minuttbakken og innerst i 
Bugtegaten. 
Kommer tilbake med resultat av dette noe senere 
”Gunnar” er funnet på Verket. Ligger på land. Må ha en ”gjeng” frivillige som kan få Gunnar 
tilbake til Gunnarskjær. 
Erik Jenskaug som har fungert som formann i Gunnarkomiteen, vil nå overlate stafettpinnen 
videre til andre til å ta denne jobben. 
 Så må styret igjen snakke med Kristin Blichfeldt ang. veiene i området. De blir bare verre 
og verre. Forslag om å sende skriftlig henvendelse til Kristin på vegne av årsmøtet. 
  
Arrangement av St. Hans 2014. Her har Ragnar Haug sagt seg villig til å arrangere lørdag 
21.06.14. 
  
Så blir det dugnad i områdene rundt omkring 14.06.14 (LØRDAG) Endret etter årsmøtet. 
   
Årsmøtet ble hevet kl. 21.00. 
  
Toril Tallaksrud 

               


