
Referat fra årsmøte 07.10.22 avholdt for Haglebu Ve og Vel 

Til stede: styret - totalt 14 stk. medlemmer. Ikke tilstede Aase Camilla Medalen, Ole Johnny 
Hansen. 

1. Velge ordstyrer og referent

Ordstyrer: Ole Kristian Wold

Referent: Grete Wold

Skrive under protokoll: Aase Camilla Medalen og John Ame Grøtterud.

2. Godkjenne de frammøtte representanter. Alle godkjent etter en
kort introduksjonsrunde av alle fremmøtte.

3. Gjennomgang av årsmelding for Haglebu ve og vel. Det gjenstår
å sette tilbake et piknik-bord idet høststormene i fjor,
flyttet/kastet hele bordet et stykke vekk, et annet bord måtte
forkastes helt pga ødeleggelser. Info ble gitt av styreleder på det
nye renovasjonssystemet kommunen har satt opp. Vi har ikke
hatt noen dugnad i høst grunnet vi har prioritert å delta med
frivillige på å forberede og ryddet, ny trasse for Sherpastien. Det
var et ønske om å mulig gjennomføre noe dugnadsarbeid
rundt/på demningen. Det ble enighet om at vi må først kartlegge
og få et budsjettoverslag på evt utgifter på div materialer og vi
må ha en faglært Lafter til å bistå kartleggingen. Noe
dugnadsarbeid er blitt utført for å få flere klopper mot
Skinnatten hvor. Materialer ble kjøpt inn, skrudd sammen og
ligger klare for å bli lagt/kjørt ut i høst/vinter med snøskuter.
Forslag var at vi også innover mot Appelsindalen legger noen
klopper. Årsmelding: Godkjent.

4. Haglebu ve og vels regnskap. Medlemskontingenten er årets
inntekt. Vi har pr nå 133 betalende medlemmer. Dette er 33 stk
flere enn i fjor. Per Holger Hansen oppdaterer hjemmesiden etter behov.
For å promotere Haglebu ve og vel noe mer, kommer nå Per til å
utferdige info «Fliers» med informasjon om arbeidet vi har
utført, fremtidsplaner og hvordan man blir medlem, som evt kan
deles når vi har noen medlemmer på div arrangement og stands
her på Haglebu.
Innestående beløp kr. 113.904,52,- pr. i dag ingen utestående utgiftsposter.

5. Innkomne forslag:

a) Demningen: Representant Carl Erik Utengen kontakter fagperson som er
Laftesnekker i Vikersund: Janis Teteris, som er blitt benyttet og godkjent arbeid av - av
kjentfolk som «går god forn personens tidligere utført arbeid. Det menes at det blir behov
for Laftekasser til demningen. Vi kontakter for å få kartlagt materialebehov og for å få et
budsjettoverslag, idet dette gjør arbeidet med evt å søke tilskudd fra forskjellige
foreninger osv. Kristian Medalen meddelte at han har laget og kjørt ut klopper på








