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Referat fra årsmøtet i Øyangen vel. 

 
I forkant av årsmøtet (kl. 15.00) holdt geolog Bjørn Tore Larsen foredrag: 

 

Øyangen supervulkans geologi. 

Den gangen Ringkollen eksploderte for 272 millioner år siden. 

 

Bjørn Larsen tok oss med i en engasjert og inspirerende reise i vårt distrikts geologiske 

historie, som er en del av Oslofeltet. Han fortalte om ulike typer vulkaner og beskrev hva som 

skjedde da vulkanen ved Øyangen eksploderte og hvorledes vi kan se resultater av 

eksplosjonen i dag. Videre satte han aktiviteten for 272 millioner år siden i sammenheng med 

vulkansk aktivitet i moderne tid. Slik viste han hvilke krefter og hvor enormt stort utbruddene 

som har formet naturen i vårt distrikt, faktisk må ha vært. 

 

Årsmøte i Øyangen vel 9. juni 2018 kl.16.30 på Ringkollstua 

 

Årsmøtet åpnet med at Rolf Bangseid leste eget dikt. 

 

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. Budsjett 

9. Kontingent 

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 
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Heidi Tingleff ble valgt til referent. 

Ellen Bøvre og Kirsten Margrethe Hovi ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

4. Valg av tellekorps 

Sven Berg og Henning Hval ble valgt til tellekorps. 

 

5. Styrets beretning 

Frank Holthe leste styrets beretning. 

        Det kom kommentarer til punktet om feiing av fritidsboliger: 

        - Støtte til styrets syn på at dette er en ordning som er vanskelig å gjennomføre i praksis.  

          Burde Øyangen vel si kraftig i fra om dette?  

       - Dette er en ordning som er en forskrift fra sentralt hold. Lite vi kan gjøre med det. Det  

          er imidlertid en gjennomgående diskusjon i hele landet rette mot hvorledes ordningen  

          kan gjennomføres i praksis. 

        - Feiing og branninspeksjon er en god ting mht. til brannsikring av hyttene. 

        -  Det blir viktig å følge med i om kommunen faktisk utfører tilfredstillende feietjenester 

            når dette kommer som en kommunal avgift. Hvis ikke, må vi reagere. 

  

  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 2019. 

 

9. Budsjett 

        Budsjettet ble tatt til etterretning. 

 

 10.   Orientering fra våre samarbeidspartnere  

 Se vedlegg fra Frank Holthe 

 

11.   Saker fra styret 

Ingen saker fra styret 

 

12.   Innkomne saker 

  Ingen innkomne saker 

 

13.   Spørsmål til styret 

  - Et tre veltet over båten til et medlem i løpet av vinteren. Hun lurte på hvorledes 

          man kan finne ut av hvem som er grunneier i en slik situasjon. Det ble opplyst at man 

          kan gå inn på hjemmesidene til Statens kartverk og finne gårds- og bruksnummer og at 

          man ved å identifisere seg med bank-ID, kan finne navn på grunneier.  
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        - Det kom spørsmål om hvor man kan henvende seg for å få hugget trær på egen 

           eiendom. Det ble foreslått å ta kontakt med Hønefoss og omegn bygdeservice eller med 

           Jørn Nicolaysen.  

 

14.  Valg 

 Følgende styre ble enstemmig valgt: 

 

Leder:  Frank Holthe   948 69 465    Storåsveien 34 Ikke på valg 

        1169 Oslo 

Nestleder Helge Bukkvold  911 36 245 John Brandtsvei 65B Ikke på valg 

         0860 Oslo 

Medlem Kjersti Røgeberg  924 87 830 Klokkerlia 30B Ikke på valg 

         3531 Krokkleiva 

Medlem Lene Kilsund Axelsen 993 11 207 Hosleveien 92  Ny: sagt ja 

         1357 Bekkestua  

Medlem    Jørn Nicolaisen  413 23 099 Hengsleveien 41 Ja til gjenvalg 

         3515 Hønefoss 

Medlem Sverre Moe   909 60 926 Trongmoen 107 Ja ti gjenvalg 

         3530 Røyse 

   

Følgende valgkomité ble valgt: 

Randi Hartz 

  Kirsten Rishovd 

  Tom Rønnes 

 

Sven Berg ble gjenvalgt som revisor. 

 

15. Neste årsmøte 

Det ble kommentert at forslaget til dato for neste årsmøte, vil falle i pinsen og at det kan være   

uheldig. Samtidig kom det fram at Øv vil fylle 50 år til neste år, så derfor bør det arrangeres 

jubileumsfest i forbindelse med neste årsmøte.  

Styret vil derfor arbeide for å få satt ned en festkomité så snart som mulig, og dato for neste  

årsmøte vil bli bestemt i samarbeid med festkomitéen. 

 

Dato blir bekjentgjort i årsmøtereferatet, på hjemmesidene og på Facebook. 

 

Dato for neste årsmøte og 50års jubileumsfest blir 15.06.19 på Ringkollstua. 

 

Øyangen 16.06.2018 

 

           sign.                                  sign.     sign. 

Heidi Tingleff referent   Ellen M Bøvre  Kirsten Margrethe Hovi 

 

Referatet er lest gjennom og godkjent av Ellen M Bøvre og Kirsten Margrethe Hovi 
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