S T Y R E TS B E R E T N I N G 2018
Innledning
Styret har i løpet av året hatt fortløpende kontakt via møter, telefon og mail. Innkomne saker er løst etter
hvert som de har innkommet. Styret mottar ikke honorar for sitt arbeid.
Det er viktig at medlemmene innrapporterer adresseendringer etc. Husk vår webadresse:
www.turitrøen.com
På hjemmesidene legger vi ut all nødvendig informasjon, innkallinger, referater og andre hendelser som er til
nytte for hytteeierne i Vellet. Husk å sjekke på hjemmesiden!
Send oss en e-post om du ønsker å dele, eller på annen måte vil informere medlemmene om hendelser i
området. Benytt leders eller kasserers mailadresse. (Se den oppdaterte adresselista etter årsmøtet!)
Vellet har 29 registrerte betalende medlemmer.
All informasjon, innkallinger, møter, referater etc., blir kun offentliggjort på hjemmesidene!
Turitrøen Hyttevel er registrert i Frivillig og Enhetsregistret og vi er pålagt å sende inn årsberetning og
regnskap til Brønnøysundregisteret. Håkon Halvorsen er innvalgt som personlig styremedlem i Etnedal
Hytteeierforum (EHF). Håkon er også valgt som EHF’s reresentant i servicerådet i Etnedal kommune.

Veivedlikehold
Espelifjellveien:
Såvidt vi kan se har veien holdt seg bra i år og det er ikke foretatt noe ekstraordinært vedlikehold på veien i
år.
Fjellhalle:
Det er ikke foretatt noe ekstraordinært vedlikehold i 2018.
Flæmyrvegen
Det er ikke foretatt noe ekstraordinært vedlikehold i 2018.

Brøyting
Kontrakten med Willy Byfuglien gjelder for ett år om gangen. Han har ikke varslet at prisen skal økes.
Veiene har, etter vår oppfatning, stort sett vært godt brøytet i år, men det må nevnes at i forbindelse med
vinterferien var veien svært glatte og det hadde ikke blitt strødd fra Byfuglien sin side heller. Flere hadde
ringt uten noen reaksjon fra hans side i første omgang. Etter hvert kom han imidlertid og fikk strødd på sand.

Nye hytteveier
Styret har ikke mottatt noen meldinger om nye behov.

Skiløyper
Styret har ikke mottatt meldinger om spesielle problemer fra hytteeierne som hører til Turitrøen Velforening

Strøm
Det har fra styrets side ikke vært arbeidet med denne saken i år.

Dugnad
Det ble avholdt dugnad 8. september. Til tross for regnvær var det godt oppmøte og oppgavene ble løst raskt
og effektivt (sette brøytestikker langs Flæmyrvegen og Fjellhalle, dra inn brygge ved badevannet og andre
mindre oppgaver i hytteområdet til Turitrøen velforening hadde mange møtt opp til dugnaden.
Etter vel gjennomført dugnad var det samling på terrassen i nr. 1. I det flotte været var det deilig å nyte
pølser og brus og øl. Mange verdensproblemer ble løst ved bordene og det er veldig hyggelig å møte
hyttenaboene i en avslappende atmosfære.
Tusen takk til alle fremmøtte!

web-sidene
Hjemmesidene er velforeningens sentrale informasjonsorgan. Iflg. Vedtektene er det kun her informasjon
legges ut. Post benyttes ikke lenger. Vi ser gjerne at medlemmene blir enda mer aktive til å sende oss
historier, erfaringer og bilder selvfølgelig. Gjør det til en vane å sjekke hjemmesidene før du reiser på fjellet.
Styret vil gjerne takke Håkon Halvorsen for å ha lagt ned et stort arbeid med å oppgradere og vedlikeholde
websidene.

Samarbeid med nabovellene
Vi har et godt samarbeid med Espelifjell Hyttevel, blant annet med den nye løypetraséen og med
påskeskirennet.

Etnedal Hytteeierforum (EHF)
Turitrøens tidligere leder Håkon Halvorsen er som styremedlem i EHF. Alle vellene i Etnedal står bak EHF.
Meningen er at EHF skal ivareta velforeningenes interresse ovenfor Etnedal kommune.

Leder Geir Christoffersen solgte hytta i begynnelsen av oktober
Leder Svein Christoffersen meddelte i e-post 8. oktober 2018 at han hadde solgt hytta i Turitrøen og takket
alle for et hyggelig fellesskap med resten av hytteeierne. Jeg vil på vegner av alle i Turitrøen velforening få
takke for den innsatsen Geir som leder i 2 ½ år har lagt ned for medlemmene.
Jeg må også beklage at jeg ikke har hatt krefter til og delvis heller ikke hatt tid til på grunn av arbeid å legge
ned den nødvendige innsatsen som jeg burde ha ytt fra Geir forlot Turitrøen.
Håkon Halvorsen har trått til og sørget for at alle nødvendige forberedelser fra til årets påske ble utført med
særlig god hjelp fra Inge Fagerbakke, Tore Frelsø og Tove Karlsrud Pettersen for å forberede årets påskerenn
påskeaften 14.00.

Turitrøen 13. April 2019
Leiv Solheim

