
 
 

Øyangen Vel – www.øyangenvel.no, http://www.facebook.com 
 

 

Årsmøte 2014 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent med følgende kommentarer: 

-innkomne forslag bør behandles før budsjett 

-enkelte medlemmer hadde fått innkalling med feil årstall 

-sak fra Alfnes kom leder i hende for seint til at den kunne komme med i  

 årsmøteinnkallingen og behandles på årsmøtet 

 

2. Valg av ordstyrer 

Styreleder Frank Holthe ble valgt til ordstyrer 

      

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

Sekretær Heidi Tingleff ble valgt til referent 

Kirsten Margrethe Hovi og Scott Rønnes ble valgt til å underskrive protokollen 

 

4. Valg av tellekorps 
Kirsten Margrethe Hovi og Lars Klyve ble valgt til tellekorps 

 

5. Styrets beretning 

Styreleder Frank Holthe leste styrets beretning. 

Kommentarer underveis: 

-det skjer lite på strøm/arealfeltet for vårt område. Arbeidet med kommuneplan  

  blir påvirket av arbeidspress med traseen for ny E16 og togbane. Helge Bukkvold 

  holder imidlertid kontakt med aktuelle ansatte i Ringerike kommune med ansvar 

  for vårt område. 

-det framkom ønske om at styrereferater skal være tilgjengelige på websidene. 

  Styret anser referatene som interne arbeidsdokumenter. Styrets virksomhet gjennom  

  året kommer fram i styrets årsmelding som er et bilag til årsmøteinnkallingen. 

-vedtektene er ikke oppdatert på websidene. Webansvarlig ser til at det gjøres. 

 

6. Regnskap signert av revisor 
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Kjersti Røgeberg og ble godkjent av årsmøtet 

med følgende kommentarer: 

-føring av to posteringer, uten konsekvenser for regnskapet, ble kommentert. 

 Kasserer merket seg dette. 

-det ble kommentert at bankgebyrene har hatt en stor økning og er en betydelig   

 utgiftspost. Styret ble bedt om å undersøke om det er mulig å finne en billigere  

 bankforbindelse og som samtidig ivaretar medlemshåndteringen på en hensiktsmessig 

 måte. 

 

7. Godkjennelse av avtalen med Kjell Johansen 

Avtalen ble vedtatt forlenget ett år ved akklamasjon. 
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8. Budsjett 
Budsjettet ble gjennomgått av kasserer Kjersti Røgeberg og godkjent av  

årsmøtet 

 

9. Orientering fra samarbeidspartnere 

Uglaveien: 

Vinterbrøyting vil fortsette. Brøyting starter når det er mulig å legge alternative 

skispor over vannet. Det kom spørsmål om hvorfor det er ulike nøkler for sommer og 

vinter. Begrunnelse ble gitt i at de som kjøper vinternøkkel, er med på å finansiere 

brøyting av veien. De som vil ha veien åpen om vinteren, betaler for det. 

Ringkollveien: 
Sannsynlig noe utbedringsarbeid. Det vil foregå i løpet av ukedager. Dette vil bli 

annonsert på websidene til Øyangen vel. 

Ved bommen vil det bli anlagt egen fil for kortbesittere. 

Beitelaget: 
Minner om båndtvangbestemmelsene. 

Observasjoner av syke/skadde dyr bes meldt direkte til beitelaget eller Kjell Johansen. 

Fiskevannet Øyangen: 

Det arbeides med ny elektronisk løsning for fiskekort. Det skal samordnes med andre 

systemer i Marka. 

Regler for fisket står på websidene til Øyangen vel. 

Det er slutt på kalking av Øyangen. pH-verdiene er tilfredstillende. 

 

Alfnes ønsket en avklaring om hvem som er samarbeidspartnerne vår som vi 

orienterer om. Hva med for eksempel Skiforeningen og Turistforeningen. 

Styret svarte at vi har valgt å informere i forhold til dem som ikke har egne 

informasjonskanaler som for eksempel egne websider. 

 

10.Innkomne forslag 

     Ingen innkomne forslag innen fristen. 

      

Styret ønsket å lufte spørsmålet om dagens grenser for velet er hensiktsmessig for 

velets virksomhet. 

Det ble hevdet at pr. i dag er Øyangen vel knyttet til Øyangens utbredelse. Dersom 

området til velet blir utvidet, bør også navnet endres til Ringkollen vel. Dette er et 

prinsipielt spørsmål som bør tas opp som årsmøtesak. 

Dette spørsmålet er også blant dem som Alfnes fremmer i sin sak som på grunn av 

misforståelser med e-postadresser dessverre kom styreleder for sent i hende i forhold 

til årsmøteutsendelsen. 

Holthe refererte deretter hovedpunktene i saksframlegget til Alfnes som en orientering 

til medlemmene. 

Alfnes´ sak vil bli fremmet på neste årsmøte, og saksframlegget vil ligge ved neste års 

årsmøteinnkalling. 
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11. Spørsmål til styret 

     1. Det ble stilt spørsmål om kvaliteten av Øyangen som drikkevannskilde. 

         Styret ble bedt om å undersøke muligheten for å få målt vannkvaliteten. 

     2. Det kom spørsmål om etablering av båtutsettingsplass på Jonsetangen. 

         Kjell Johansen vil ordne dette ved siden av sin båtplass. 

 

12. Valg 

       Styre 

       Leder Frank Holthe   ikke på valg 

       Nestleder Kjersti Røgeberg  ikke på valg 

       Randi Hartz     gjenvalgt 

       Heidi Tingleff   gjenvalgt 

   Helge Bukkvold   ikke på valg 

       Arne-Gunnar Sveen   valgt (ny) 

 

       Valgkomité 

  Kjell Bakås ble valgt 

  Styret utnevner den andre kandidaten 

 

  Revisor 

  Sven Berg ble gjenvalgt 

 

 

      13. Neste årsmøte 

            Neste årsmøte er lørdag 6. juni kl. 1500 på Ringkollen 

 

      14. Foredrag 
            Margit Harsson holdt et interessant foredrag om navneforskning og hovedprinsipper      

            for navngivning med eksempler fra Ringerike og Hole. Hun gav bakgrunnen for  

            for mange av navnene i området rundt Øyangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi Tingleff   Kirsten Margrethe Hovi   Scott  Rønnes 

sign                sign     sign 
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