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Referat 

 

Årsmøte i Øyangen vel 10. juni 2017 kl.15.00 på Ringkollstua 

 

Agenda: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av ordstyrer 

3. Valg av referent og to personer til å signere protokollen 

4. Valg av tellekorps 

5. Styrets beretning 

6. Regnskap  med revisors kommentarer 

7. Godkjennelse av avtalen med Kjell Johansen 

8. Kontingent 

9. Budsjett 

10. Orientering fra samarbeidspartner 

11. Saker fra styret 

12. Innkomne saker 

13. Spørsmål til styret 

14. Valg 

15. Neste årsmøte 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer. 

 

2. Valg av ordstyrer 

Frank Holthe ble valgt til ordstyrer. 

 

3. Valg av referent og to personer til å signere protokollen 

Heidi Tingleff ble valgt til referent. 

Beth Gundersen og Stein Eskerud ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

4. Valg av tellekorps 

Charlotte Alsing og Beth Gundersen ble valgt til tellekorps. 

 

5. Styrets beretning 

Frank Holthe leste styrets beretning. 

Kommentarer/utfyllende opplysninger underveis: 

-Vedr. befaring på Ringkollen 

   Møtet utsatt til medio august grunnet sykdom hos kommunens deltager. 

-Vedr. ny arealplan for Ringerike kommune 

   Sverre Moe presiserte at forslaget om 60m2 hytte, 10m2 uthus og10m2 overdekket     

        areal er  kommuneadministrasjonens forslag og at det ikke er politisk vedtatt ennå. 
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Høringsfrist for planen er 16.august.  

Videre saksgang og tidsbruk er avhengig av om Hønefoss trekkes ut av helheten. Hvis  

så, kan delplaner  behandles underveis og  bli ferdig før den endelige fristen. 

Arealplanen for Hønefoss er tenkt ferdigbehandlet i 2019. 

 

Moe påpekte også at forslaget om hyttestørrelse ikke er ment å gjelde i for hytter innen 

100m grense til vassdrag og i områder med spredt hyttebebyggelse. Det er vanskelig å 

definere hva som er vassdrag og spredt hyttebebyggelse,- det vil gi rom vanskelige 

fortolkninger. Styret vil derfor arbeide for å få bort denne begrensningen slik at 

byggesaksbehandling for  hytter kan bli enklest og  minst mulig utsatt for skjønn og 

fortolkninger. 

 

Alfnes stilte spørsmål om strandloven som i utgangspunktet var utarbeidet for 

kystkommuner, kunne anvendes i innlandet. Moe kunne informere om at strandloven i 

stor grad var generalisert og at Ringerike kommune anvendte den i forhold til 

kommunale innsjøer og vassdrag. 

 

        -Vedr. strøm til hyttene i området 

Alfnes ville vite nærmere om hvorfor styret ikke skulle arbeide videre med 

strømsaken. 

Bukkvold gav som svar at styret har undersøkt de grunnleggende forutsetningene for 

å få lagt strøm til hyttene,- videre vært i dialog med ulike impliserte instanser for å 

drøfte saksgang. Styret har arbeidet med saken på prinippielt grunnlag slik det har 

hatt i oppdrag fra årsmøtet.   

Dette er nå avklart, og det er da opp til de enkelte hytteeierne som ønsker strøm til 

sine hytter å utarbeide konkrete søknader om strøm ut ifra sine egne interesser. 

  Styret har ikke som oppgave å arbeide med enkeltmedlemmers søknader. 

  Medlemmer med samme interesser kan imidlertid arbeide sammen om felles sak. 

             Etter årsmøtet er det derfor invitert til et eget møte for de av medlemmene som er  

             Interessert i å arbeide videre med strømsaken. 

 

             Moe presisert at styret fortsatt vil arbeide for utelatelse av det absolutte forbudet mot 

strøm i arealplanen. 

 

 6.   Regnskap med revisors kommentarer 

       Årsmøtet godkjente regnskapet. 

 

7. Godkjennelse av avtalen med Kjell Johansen 

Avtalen ble forlenget med ett år. 

  

8. Kontingent 

Det ble ikke foretatt endringer i kontingenten. 

På forespørsel, ble det presisert at den vedtatte kontingenten gjelder for 2018. 

 

9. Budsjett 
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Bukkvold orienterte om at arbeidet med vannprøver vil bli avsluttet i løpet av sommeren. 

Det er da tatt vannprøver på varierte steder til varierte tider slik at de gir en god oversikt 

over drikkevannkvaliteten i Øyangen. Alle prøver har vist at det er trygt å drikke vannet 

i Øyangen (til tross for tidvise små, svarte kryp).  

 

Alfnes stilte spørsmål ved bruken av foreningens midler. Spesielt tildelingen av midler 

til Fiskevannet Øyangen sett i perspektiv av behov for tiltak i andre deler av velets 

område. Han ønsket en diskusjon om bruk av midler knyttet til Øyangen vels 

formålsparagraf. 

Flere presiserte at dette er et prinsipielt spørsmål som må forberedes og  konkretiseres og 

fremmes som årsmøtesak dersom det er ønske om å en slik diskusjon. 

 

Kasserer arbeider fortløpende med å få mailadresser til medlemmene,- for å spare porto. 

 

Budsjettet ble tatt til etterretning. 

 

 10.   Orientering fra våre samarbeidspartnere  

 Se vedlegg fra Frank Holthe nedenfor. 

 

11.   Saker fra styret 

Ingen saker fra styret 

 

12.   Innkomne saker 

  Ingen innkomne saker 

 

13.   Spørsmål til styret 

  Ingen spørsmål til styret 

 

14.  Valg 

 Følgende styre ble enstemmig valgt: 

 

Leder:  Frank Holthe  948 69 465     Storåsveien 34 gjenvalgt 

        1169 Oslo 

Nestleder Helge Bukkvold 911 36 245  John Brandtsvei 65B gjenvalgt 

         0860 Oslo 

Medlem Kjersti Røgeberg 924 87 830  Klokkerlia 30B gjenvalgt 

         3531 Krokkleiva 

Medlem Heidi Tingleff  924 44 465  Botilrudveien 12 ikke på valg 

         3512 Hønefoss  

Medlem    Jørn Nicolaisen 413 23 099  Hensleveien 41 ikke på valg 

         3515 Hønefoss 

Medlem Sverre Moe  909 60 926  Trongmoen 107 ikke på valg 

         3530 Røyse 

   

Følgende valgkomité ble valgt: 
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Vedlegg: 

Informasjon fra samarbeidspartnerne 

 

Østerdamveien 
Lars Petter Lund 

1. Østerdamveien bruker alle inntekter til vedlikehold av veien. 

2. Jobber med alternative løsninger til bomlappen, men det er et godt stykke frem 

Ringkollveien 
Per Askilsrud 

1. Veien har blitt ferdigstilt fra Kolltjern og innover. Det er på 1,2 km og kostet 2,5 mill 

kroner. 

2. Det flate strekket etter Jaklefoss der Marteseterveien går opp er neste etappe i 

utbedringen av Ringkollveien. Det blir etter samme modell som sist hvor man gjør 

grunnarbeider og legger grus ett år og asfalterer året etter. Tidspunkt er ikke 

besluttet, men det blir oppstart i år eller neste år. 

3. Grøfterens blir gjennomført i sommer 

Uglaveien 
Jon Rønneberg 

1. Det er planlagt generelt vedlikehold på veien. Skraping og påkjøring av masse der det 

er nødvendig. Det vil ikke medføre begrensninger i fremkommelighet. 
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2. Det blir fortsatt 700,- for sommernøkkel (fra 1/5) og det samme for vinternøkkel 

(1/11) 

3. Folk kjører likevel selv om det er stengt ved vårløsning. Neste år blir det et nytt 

regime rundt håndteringen av dette. 

Beitelaget 
Halvor Bergsland 

1. Beitelaget ber oss om å ha fokus på å ha hund i bånd. Hvert år er det lam og søyer 

som blir tatt av hund. I 2016 var det 2-3 lam man har mistanke om at var skadet av 

hund. 

2. De er fornøyd med at de får tilbakemeldinger om skadede dyr. 

3. Det er i år noe færre sauer på beite enn i 2016. Ingen krøtter eller hester slippes ved 

Ringkollen. 

4. Beitelaget ønsker å hilse medlemmene og takke for et godt samarbeid. 

Fiskevannet Øyangen 
Knut Ivar Loe 

1. Har innført elektronisk fiskekort, på SMS. Se www.ringkollenutmark.no for detaljer. 

Innløsing hos Sheriffen er også mulig så lenge han tilbyr dette. 

2. Det er tatt vannprøver av Øyangen og PH verdi holder seg innenfor grensene (6,2 og 

6,9) 

3. Fiskevannet Øyangen har kjøpt inn en storruse for å fiske ned Sik bestanden og ta 

Brasen. De satser på dette fremfor å kjøpe stadig ny settefisk. 

4. Jørn Nicolaisen og Håkon Velo er fiskeoppsyn/kontrollører 

 

Skiforeningen 
Rolf Storbråten 

1. Den store nyheten er at det jobbes med snøproduksjon til stadion og lysløypa. Det er 

en gruppe som jobber med dette og ser på prosjektering/søknader/skaffe midler. 

Målet er å få til snøproduksjon fra 2017/18 sesongen og kanskje allerede fra 1. 

november. Vannkilde vil være Røsstjern.  

2. Det er hogget ved Nysætra og dette vil forbedre løypene/snømengden på dette 

strekket. Det er fremdeles et kort parti hvor skogen står tett. Det jobbes for å få 

åpnet denne nordgående løypen tidligere i sesongen og at den også kan holde noe 

lenger.  

3. Utenfor sydspissen av Sovarodden er isen ofte dårlig tidlig i sesongen. Det er også her 

Øyangen er dypest.  Løypa fra Jonsetangen til demningen blir derfor ikke kjørt før 

isen der er sikker. 
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