
Sylvtjønn Hyttegrend Vel 
 

Referat fra årsmøtet 4. april 2015 
 

Styret 
Styret var representert ved: Stein Wildar (76), Knut L. Abrahamsen (80) og Vidar Wilhelmsen (84) 
 

Fremmøte: 
Antall fremmøtte: 49 hytter var representert. 
 

Innledning 
Stein Wildar innledet møtet og ble valgt til ordstyrer. Referent Vidar Wilhelmsen. 
Hytteeierne ble registrert. 
Det ble utdelt gave til Magne Ribe for hans gode innsats som formann i foregående år. 
Formann roste den flotte innsatsen som var vist i forbindelse med dugnader med klopper og gapahuk 
ved Ervetjønn. 
Vellet vil forsøke å få tilbake noe av eiendomsskatten til goder for alle på heia.  
 
Innkalling og saksliste ble gjennomgått og vedtatt. 
 

1. Årsberetning 
Årsberetningen var sendt ut på forhånd. Denne ble referert og godkjent. 
Det ble kommentert at initiativet med påskerenn fra hytte nr. 33 Asbjørn og Lisbeth Kleiv og hytte nr. 
90 Modalsli/Torkildsen, var veldig bra.  
 

2. Regnskap 
Regnskapet ble gjennomgått av formann. Vi har ca 44.000 på konto. 
Regnskapet ble godkjent. 
Det ble påminnet om å betale kontingenten på kr 200,- til Vellet. 
Styret vil også rette en takk til Sparebanken Sør for 6000,- kr og kr 3000,- fra Treungenfestivalen. 
Det var et ønske fra årsmøtet at forrige års tall også kom med i beretningen. 
 

3. Valg 
Flere av styremedlemmene ønsker å sitte en ny periode.  
Følgende ble valgt inn i henhold til valgkomiteens innstilling: 
Styre: 

Hytte nr. 76 – Stein Wildar  Styreleder 
Hytte nr. 80 – Knut L. Abrahamsen 
Hytte nr. 05 – Eivind Halaas  
Hytte nr. 84 – Vidar Wilhelmsen  Web ansvarlig 
Hytte nr. 33 – Asbjørn Kleiv  Vara 

 
Valgkomite: 

Hytte nr. 79 – Knut Arne Tveit 
Hytte nr. 15 – Knut Kjelsås 

 
Revisor: 



 Hytte nr. 47 – Jens L. Ugland 
 

4. Kontingent for 2015 
Kontingenten ble foreslått uendret, dvs kr 200,- pr år pr. hytte. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. 
Kontonummer er 2801.13.00652 og husk å påføre hyttenummer. Det blir ikke sendt ut mail eller 
annen påminnelse for betaling av denne kontingenten.  
 

5. Innkomne saker til årsmøtet 
Ingen saker var kommet inn på forhånd.  
 
Styret fremmet et forslag om vedtektsendringer. 
 
Vedtektsendringer som ble foreslått: 
§ 1. Formål 
Tilføyd tekst: Hytter på Huvtjønnskarine som sokner til vegen som er tilknyttet veinettet på Sylvtjønn 
ved hytte 4, kan også bli fullverdige medlemmer. 
 
§ 2. MEDLEMSKAP/KONTINGENT. 
Tatt bort og tilføyd tekst:  Medlemmer er alle som har tomtefeste kontrakt. Alle som har feste- eller 
eiertomt innenfor overnevnte område kan være medlem. 
 
§ 4. STYRET 
Årsmøtet velger styre bestående av tre fire personer 
Varamedlemmet velges for en periode på to ett år. 
 
I tillegg blir det foreslått at styreleder har dobbeltstemme. 
 
Vedtektsendringene ble vedtatt på årsmøtet 
 
 
 
 
Det offisielle årsmøtet ble avsluttet og man gikk igjennom eventuelt saker av interesse for 
hytteeierne på Sylvtjønn 
 
 
  



Eventuelt 
 Løypelaget 
Kim Klokkervold orienterte om status i Kyrkjebygdheia Løypelag. Det nye web-kameraet ble 
fremhevet som en stor suksess. 
Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning (KVS) fungerer veldig bra. Det kan bli noen store investeringer 
fremover.  
Det savnes engasjement fra kommunen.  
 

 Vannproblemer 
Det ble klaget på vanntilførselen vi opplever på heia. Både kvalitet og manglende mengde er 
problemer. Hva med å få kommunalt vann? 
Styret bør se mer på dette. 
 

 Røde kors 
Røde kors hadde ikke bemanning på heia denne påsken. Det er synd. Det samme gjaldt 
Folkehjelpshytta. 
Dersom man trenger hjelp, så må man ringe 113. 
 

 Bom på veien 
Knut L. Abrahamsen orienterte om ny bom på veien. Det er gjort avtale med to grunneiere angående 
fysisk bom. Bom er planlagt satt opp til sommeren. Det er ikke helt avgjort hvordan betalingen vil 
foregå, men man jobber med bruk av betaling via en betalingsautomat. Dette vil man komme tilbake 
til med mer informasjon. 
 

 Mail adresser 
Styret jobber med å holde en oppdatert liste med mail-adresser. Send mail dersom dere har 
forandringer av egne adresser eller vet om noen som ha solgt/kjøpt hytte på Sylvtjønn.  
 
 
 
 
 
 
 
Vidar Wilhelmsen (84), referent 


