
 
REFERAT 

 

ÅRSMØTE 
I  

HESTÅSEN HYTTE-EIERFORENING 

 

 
TID:  Onsdag 1. april 2015 kl. 18:00 

 

STED:  Rustad Hotell & Fjellstue 

 

    

 

DAGSORDEN: 

 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Styrets leder ønsket velkommen til møtet. 

 

Det ble holdt en opptelling over frammøtte. I alt var 27 hytter representert. 

 

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

2. Valg av møteleder og referent 

 

Arve Særvoll ble valgt til møteleder. Eddie Sjølie ble valgt til referent. 

 

Møteleder foreslo av praktiske årsaker å endre litt på rekkefølgen i saksgangen slik at 

punkt 7 b) blir tatt før punkt 5 og 6. Årsmøtet ga sin tilslutning til denne endringen. 

 

3. Styrets beretning 

 

Styrets beretning ble gjennomgått med fire hovedpunkter 

- Bommen 

- Vann og avløp 

- Snøbrøyting 

- Henvendelse fra naboeiendom 

 

Årsmøtet godkjente årsberetningen uten kommentarer. 

 

Styret minner også medlemmene om foreningens hjemmeside hvor det til enhver tid 

finnes praktisk og oppdatert informasjon. 

 

Adressen til hjemmesiden er: https://hestaasenhytteeierforening.wordpress.com/ 

 

Passordet er: Jørabygg 

 

https://hestaasenhytteeierforening.wordpress.com/


 

4. Regnskap for 2014 

 

Torhild Weium gikk igjennom regnskapet for 2014. Det var ingen store avvik eller 

ekstraordinære poster i det vanlige regnskapet. Det er brukt noe mer på vedlikehold av 

bommen, men noe mindre på vedlikehold av vei enn budsjettert. Regnskapet er 

godkjent av revisor. 

 

Regnskapet for rørnett har hatt store bevegelser gjennom 2014 på grunn av utlegg og 

forsikringsoppgjør i forbindelse med skadene i 2013. 

 

Alt i alt har foreningen kommet godt ut av forsikringsoppgjøret i og med at 

hytteeiernes forsikringsselskaper har dekket hovedparten av de oppståtte skadene. Det 

er nå et fond på i overkant av 200.000 til feilsøking og utbedring i forbindelse med 

eventuelle skader. 

 

Regnskapene ble godkjent av årsmøtet. 

 

 

5. Budsjett for 2015 

 

Styrets forslag til budsjett ble gjennomgått. Det ble foreslått en økning av støtte til 

løypekjøring til 15.000 per år. Det legges også opp til dekning av normalt vedlikehold 

av vei. Det må også påregnes noen kostnader til vedlikehold av bom dersom den ikke 

skiftes ut. 

 

Vedlikeholdsfondet til rørnettet anses å ha et tilfredsstillende nivå, og det blir ikke 

foreslått ytterligere innbetalinger i budsjettet. 

 

Ekstra innbetaling til eventuelle utskiftning av bom settes i eget fond (se egen sak 7b). 

 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.  

 

6. Fastsettelse av årsavgift og avsetning til vedlikeholdsfond 

 

Årsavgift ble foreslått til 2.500 for 2015. 1.500 av disse settes av til et fond for 

eventuell utskiftning av bommen. 

 

Vedlikeholdsfondet anses å ha et hensiktsmessig nivå, og det foreslås ingen avsetning 

til vedlikeholdsfondet for 2015. 

 

Årsavgiften ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

 

 



7. Saker fra styret (beslutningssaker): 

a. Vann og avløpsledning: Forslag til ansvarsgrenser 

 

Eddie Sjølie redegjorde for hovedpunktene i saken: 

 

- Den enkelte hytteeier har ansvaret for egen rørledning fra og med anboring til 

hovedledningen. Gjelder både vann og avløp. 

- Hytteeier dekker kostnader for søk og utbedring på egen vannledning. 

Hytteeierforeningen dekker søk og utbedring for felles ledning. 

- Ved usikkerhet om skadested, dekker foreningen kostnader ved søk. Dersom det 

viser seg at skaden er innenfor hytteeierens ansvarsgrense, skal 

Hytteeierforeningen så langt som mulig kreve sine utlegg refundert fra den enkelte 

hytteeier (og forsikringsselskap) 

- Hytteeier må selv dekke sin egenandel ved skade på egen ledning. 

- Styret oppfordrer alle til å sikre at de har relevant forsikring. 

 

Årsmøtet tok orienteringen til etterretning og legger i framtiden til grunn de 

avklaringer som ble beskrevet. 

 

Årsmøtet ber styret om å arbeide videre med å utforske mulighetene for å forsikre 

felles vann og avløp. Styret bør i dette arbeidet henvende seg til flere 

forsikringsselskaper. 

 

 

b. Bom: Forslag om utskiftning 

 

Morten Kyseth gikk igjennom status på bommen. Det har så langt ikke vært mulig å 

finne en varig løsning, og det har vært hyppige reparasjoner og betydelige kostnader. 

 

Det kan være mulig at feilen nå er funnet og utbedret på permanent basis. Det er 

oppdaget at en lufteskrue i hydraulikken har vært fraværende. Når denne nå er 

erstattet, virker bommen å fungere som normalt. Det er likevel usikkert om dette er en 

varig løsning når belastning ved snø og kulde kommer tilbake. 

 

Styret anbefaler derfor at det settes av midler til å gjennomføre en utskiftning i løpet 

av året dersom det skulle vise seg å være nødvendig. Styret får også nødvendig 

fullmakt til å iverksette slik utskiftning innenfor rammen på 65.000. 

 

Årsmøtet sluttet seg til denne anbefalingen, men ber styret følge opp følgende forhold: 

 

- Styret avventer og ser om nylig utbedret skade faktisk leder til en bedre 

driftsstabilitet 

- Dersom manglende lufteskrue har vært årsaken hele tiden, bør dette tas opp med 

leverandør/Låsgruppen og eventuelt forlanges kompensasjon. 

- Ved eventuell utskiftning bør tilbud innhentes fra flere leverandører. 

 

 



8. Valg av 2 styremedlemmer  

 

Valgkomiteen ved Morten Schau la fram sin innstilling. 

 

Dag Aarsland 

Anders W. Skumsnes 

Audun Bø, vara 

 

Alle kandidater ble enstemmig valgt inn. 

 

9. Valg av valgkomité 

 

Årsmøtet fulgte etablert praksis, og de som trer ut av styret danner den nye 

valgkomitéen: Terje Espe, Torild Weium og Kjellaug Røgler. 

 

Ny valgkomité ble enstemmig valgt av årsmøtet. 

 

10.  Eventuelt/ordet fritt 

 

Utbyggingsplanene for Ringsakersiden av Heståsen ble diskutert på årsmøtet, og flere 

tok til orde for å slutte seg til oppropet fra Turistforeningen eller på annen måte 

forsøke å påvirke slik at utbyggingsvedtak blir omgjort. 

 

Mer om denne saken finnes blant annet her: 

 

http://www.opprop.net/stopp_utbyggingen_av_hestasmyra_pa_sjusjoen 

 

 

http://www.opprop.net/stopp_utbyggingen_av_hestasmyra_pa_sjusjoen

