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Årsmøtereferat for  Øyangen vel 2015 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent med følgende kommentarer: 

-medlem i valgkomitén heter Kjell Arild Bakås 

-valgkomitén har ikke hatt møte inneværende periode 

-punkt 16 på dagsorden, Åpen post, legges til punkt12 siden Alfnes som opprinnelig     

 foreslo Åpen post, ikke ser at hans intensjoner med en slik post blir ivaretatt slik den 

 framstilles i årsmøteinnkallingen  

 

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 

Tore Christian Stiksrud og Scott Rønnes ble valgt til å underskrive protokollen 

 

4. Valg av tellekorps 
Arild Støa og Åse Ragnhild Sveen ble valgt til tellekorps 

 

5. Styrets beretning 

Styreleder Frank Holthe leste styrets beretning 

 

Kommentarer til punktene: 

-Drikkevannskvaliteten i Øyangen 

 se egen sak 10.1 

-Interessegruppen for hytteiere i Marka (IHM) 

 ingen kommentarer 

-Ny arealplan for Ringerike kommune/strøm til hyttene 

Styremedlen Helge Bukkvold refererte til nylig samtale med Grethe Tollefsen i  

 Ringerike kommune som kunne opplyse at de hadde til hensikt å lage planer der vårt  

 område inngår, i løper av høst 2015. Planene ville da bli sendt på høring høst 2015. 

-3G/4G-dekning på Ringkollen 

-Flere medlemmer kunne rapportere at de i løpet av de siste månedene har opplevd  

 adskillig bedre dekning på mobilnettet enn tidligere. Det er tydelig at noe har skjedd 

 siden styret hadde kontakt med nettleverandørene i høst. 

-Medlem av valgkomitéen 

 Styret i ØV fikk i oppdrag avårsmøtet i 2014 å  finne det andre medlemmet til 

 valgkomiteén.  Åse Ragnhild Sveen sa seg villig. Styret gav henne lederfunksjon og  

 opplyste henne samtidig om at alle medlemmene i styret som var på valg, hadde sagt  

 seg villige til gjenvalg. 

 Komitéens andre medlem, Bakås, kritiserte at styret utnevnte Sveen som leder. Han  

 mente det var komitéens oppgave å konstituere seg.  Han var videre kritisk til at styret  

 ikke hadde tatt initiativ til å initiere valgkomitéens arbeid. Videre mente han at det  
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 er svært uhensiktsmessig for arbeidet til valgkomitéen at den bare bestod av to  

 medlemmer der lederen har dobbeltstemme. (Kommentarene til Bakås ble fulgt opp 

 i arbeidet med vedtektene i 10.2) 

-Medlemssystem 

 ingen kommentarer 

            -Innspill fra Terje Alfnes 
             Alfnes trakk forslaget om Åpen post (se kommentar til dagsorden). 

  

6. Regnskap med revisors kommentarer 
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Kjersti Røgeberg og ble godkjent av årsmøtet 

med følgende kommentarer: 

-det ble kommentert at nedgang i medlemskontingent ikke står i samsvar med nedgang 

 i medlemstall. Kasserer Kjersti Røgeberg mener at det er et periodisk spørsmål i 

 forholdet mellom føring av regnskap og innkreving av kontingent. 

-Røgeberg har undersøkt muligheter for å skifte bank mht høye bankgebyrer. Hun  

 mener imidlertid at Mammut medlemssystem/ Sparebank 1 er en god løsning for en  

 forening som vår. 

.  

7. Godkjennelse av avtalen med Kjell Johansen 

Avtalen ble vedtatt forlenget ett år ved akklamasjon. 

Kommentar om at språket i avtalen bør oppdateres. 

 

8. Budsjett 
Budsjettet ble gjennomgått av kasserer Kjersti Røgeberg og godkjent av  

årsmøtet 

 

9. Orientering fra samarbeidspartnere 

Ringkollveien: 

Det vil bli asfalteringsarbeid på deler av veien i august. Det vil også bli grusing 

nærmere Jonsetangen.  Mer asfaltering når økonomien tilsier mulighet for det. 

Uglaveien: 

Det er nå sommernøkkel. 

Veien er fortsatt bløt. Den er stengt for lastebiler enn så lenge. 

Det kom spørsmål om hvorfor veien ”sommerstenges” så tidlig. Det ble opplyst at det 

er etter avtale med skiforeningen slik at de kan lage til løype så lenge Øyangen ikke er 

farbar. 

Østerdamveien: 

Mulig det kommer ny bombetalingsløsning. De er plaget med mye tyveri. Alle 

inntekter går med til vedlikehold og brøyting. 

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

Brukte batterier må ikke settes utenfor konteinerne! De må leveres på avfallsstasjoner 

Og behandles som spesialavfall. Konteinerne er bare til husholdningsavfall. 

Fiskevannet Øyangen: 
Det arbeides med webside som trolig får navn Ringkollenutmark.no. 
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Der vil det ligge info om fiskekort, jaktkort, fiske/jakttider og andre nyttige 

informasjoner om området. 

Skiforeningen: 

De arbeider med å utbedre framkommelighet på myra ved Steinbutjern. Det samme i 

området ved Aurtjern. Det er laget sak til fylkesmannen for å reversere tidligere 

beslutning om at det ikke er lov å kjøre med stor maskin over Langvassbrenna. Det ble 

kommentert at en slik henvendelse bør støttes av Øv. 

 

10. Saker fra styret 
 1. Vannkvaliteten i Øyangen 

 Sheriffen opplyste om at Fiskevannet Øyangen måler ph-verdi av vannet ved innløp og    

     utløp vår og høst. 

     Det ble kommentert at hytter som ikke ligger i tilknytning til Øyangen har liten nytte  

     av prøvene, og at kontingenten derfor ikke burde brukes til prøvetakning. 

     Det ble kommentert at andre enn Vestfoldlab også måler vannkvalitet og som bla  

Ringerike kommune bruker. Styret informerte om at dette var undersøkt og  

Vestfoldlab er vurdert til å være beste og rimeligste alternativ for vårt bruk. 

     Det ble vedtatt med stort flertall (mot en stemme) at styret skal ta vannprøver for å  

     måle vannkvaliteten i Øyangen som beskrevet fra Vestfoldlab. 

 2.Nye vedtekter 

     Kommentarer til styrets forslag: 

 Øyangen vel skal skrives konsekvent med liten v i vel. 

§1,§2,§3, ingen kommentarer 

§4  

-1.e Underpunktene ordnes med vanlige tall (arabiske tall) og ikke romertall. 

-1.d) Endres til: Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer ved 2/3 

flertall 

-1.e)8 Valgkomitéens størrelse og leders dobbeltstemme  ble drøftet og funnet lite 

hensiktsmessig. 

Følgende forslag ble fremmet: 

Årsmøtet velger 3 medlemmer til valgkomitéen. 

Strykes: En av valgkomitéens medlemmer skal være leder og ha dobbeltstemme. 

-2.b )Endres til: Styret leder foreningens arbeid mellom årsmøtene. 

§5 

Årsmøte rettes til bestemt form (årsmøtet)  

……innen fristen som er fire uker før møte. Rettes til årsmøtet. 

 

Vedtektene med de ovenfornevnte rettingene ble vedtatt med 34 stemmer. En stemte  

blankt. 

 

12. Spørsmål til styret 

1. Behandlingen av størrelsen på kontingent for 2016 ble etterlyst. Det skulle ha vært  

    punkt på dagsorden. Styret foreslo samme størrelse, og det ble godkjent. 

     2. Det ble foreslått å annonsere årsmøtet i Ring blad. 

 3. Webmaster etterlyste stoff til weben. Eks. historier, innlegg fra gamle hyttebøker 
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         info fra området, aktuelle hendelser og andre ting av interesse. 

     Det ble minnet om facebooksiden 

 4. Det ble minnet om viktigheten av å ha nødplakat på hytta. Webmaster informerte  

         at det ligger link vedr. nødplakat/kartverket på Øvs hjemmeside 

    5.  Ringerike kommune sendte i vår en henvendelse til alle hytteeiere i området vårt 

         i forbindelse med navnsetting i området. Det ble spurt om styret hadde foretatt seg 

         noe i den forbindelse. Det har styret ikke. Flere medlemmer hadde imidlertid sendt 

         kommentarer til kommunen. 

    6.  Et medlem har erfaring som redaktør for en lokalavis i et annet hytteområde og kom  

         med idé om å lage medlemsavis for Øyangen vel. Websider er vel og bra, men papir 

         har andre kvaliteter og kan evnt. også legges ut på websidene. Det ble kommentert   

         at i vårt tilfelle er nedslagsfeltet for en medlemsavis for lite, så arbeid og kostnader  

     med en slik avis vil ikke svare seg. 

    7.  Det ble spurt om status for IHM. (Interessegruppen for hytteeiere i Marka.) 

     Frank Holthe er som leder i Øv er med i styret i IHM siden i vår.  Det har vært 

         avholdt ett styremøte og ett medlemsmøte der fokus har vært formålsparagraf 

     og vedtekter. Det ble oppfordret til å bli medlem i IHM og møte opp på møtene. 

         Slik kan hytteeiere i vårt område få innflytelse i IHM ,- og i neste omgang i  

     Markarådet siden IHM er hytteeiernes medlemsrepersentant i Markarådet. 

         

 

13. Valg 

   Valgkomitéen har ikke hatt møte. Innstillingen er gjort av leder i valgkomitéen. 

       Styre 

       Leder Frank Holthe   gjenvalgt 

       Nestleder Kjersti Røgeberg  gjenvalgt 

       Randi Hartz     ikke på valg 

       Heidi Tingleff   ikke på valg 

   Helge Bukkvold   gjenvalgt 

       Arne-Gunnar Sveen   ikke på valg 

 

       Valgkomité 

  Kjell Bakås     gjenvalgt 

  Åse Ragnhild Sveen   gjenvalgt 

  Trond Trondsen   ny 

 

  Revisor 

  Sven Berg ble   gjenvalgt 

 

 

      14. Neste årsmøte 

            Neste årsmøte er lørdag 11. juni kl. 1500 på Ringkollen 

 

      14. Foredrag 
            Atle Graff holdt et meget interessant og lærerikt foredrag om historien til Ringkollstua  

http://www.øyangenvel.no/
http://www.facebook.com/


 
 

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

            og om det gamle sanatoriet ved Øyangen. Foredraget ble visualisert med mange fine  

 bilder som er tatt opp gjennom åra fra området rundt Ringkollstua og sanatoriet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi Tingleff   Tore Christian Stiksrud   Scott  Rønnes 

sign                sign     sign 
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