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Årsberetning 2010-20 I I

Styremedlemmer:
Styret for 20010-201 I har bestått av Halvard Vike (fonnann), Inger
Hugstmyr (nestformann), Torhild Andersen (kasserer), Heidi Haukelien (sekretær), Jim Einar Karlsen
(vara), Gunn Fredriksen (vara).
Årsberetning:
Styret har avholdt fire styremøter. Arbeidet har også dette året vært preget av de uavklarte
eiendomsforholdene på Naurak og de praktiske konsekvensene av dette. For øvrig har styret tradisjonenen tro - engasjert seg i de vanlige, praktiske sakene som vi håper bidrar til trivsel og
fellesskap på h}rttefeltet. Vi omtaler det første først:
Heller ikke dette året har vi lykkes i å ffi Bos§ret i tale eller involvert i samarbeid med
hytteforeningen, og styret har derfor forsøkt å bruke de kanalene vi har hatt til rådighet for å ffi
informasjon og informere medlemmene våre. Den første aktuelle saken ble reist etter forrige årsmøtet,
da Veilaget arrangerte sitt konstituerende møte. Det ble hevdet at denne etableringen var "ulovlig", og
i et brev til hytteeierne kort tid etter bekreftet Bostyret denne holdningen. Etter nærmere dialog med
Veilaget ble denne holdningen seinere endret. Videre: Flere medlemmer har vært bekymret for
kloakkanlegget, men fordi vi har antatt at en ny eier snarlig vil overta og bringe klarhet i saken, har
styret ikke fulgt den opp. En liknende problemstilling gjelder vanntilførselen i felt l, som har vært ute
av funksjon fra julen 20 I 0 og fram til dags dato. Styret er prinsipielt opptatt av at ansvarsforholdene
knyttet til boringen etter vann i feltet avklares med Bostyret, men har ikke foretatt seg noe i sakens
anledning. Styret i hytteforeningen sendte ijanuar 20ll et brev til Bostyret der vi ba om en næffnere
redegjørelse for hvordan innbetalingene våre har blitt forvaltet, slik vi ble (uformelt) enige om i
2009110. Bostyret svarte ikke styret, men sendte i stedet ut en orientering til alle medlemmene der det
ble understreket at bostyret ikke vil følge opp dette. Styret har tatt dette brevet til etterretning.
Det siste elementet i orienteringen om eiendomsforhold m.m. er at det nylig er bekreftet at
eiendomstvistene som har vært behandlet i rettssystemet nå endelig er avklart, og det er således ingen
flere formelle hindre for at at arbeidet med salg kan gjenopptas.
Blant de tradisjonelle sakene hy.ttestyret har arbeidet med er dugnader sannsynligvis det viktigste. I
juni hadde vi en særedeles vellykket dugnad med påfølgende mat, drikke og festligheter på stranda.
Svært mange hytteeiere dukket opp, oB entusiasmen var stor. Vi konsentrerte oss om rydding på
stranda og i nærområdet for øvrig, og dessuten om veivedlikehold. Vi vil selvsagt gf enta denne
suksessen i år, men vi foreslår å endre tidspunktet til pinsehelgen. Sammen med Veilaget avholdt vi
"brøytestikkedugnad" i oktober, som også var svært vellykket. For øvrig har det vært gjennomført en
mindre turløypedugnad (merket turløype fra toppen av veien i felt 6 til dammen i Naurakskaret) og et
omfattende arbeid med nytt pumpehus i felt 6.
Når det gjelder planer for flere turløyper i nærområdet, foreligger det nå to konkrete forslag - to løyper
som vil starte midt i felt 6 og gå henholdsvis sørover til felt I og nordover til et tilkoblingspunkt til
stien til Svåene. Alle som ønsker å delta idette bes melde interesse til styret!

Styret i hytteforeningen har i løpet av det siste året sendt ut to nyhetsbrev. Det er selvsagt vårt håp at
nyhetsbrevene bidrar til god informasjonsfly og koordinering mellom styret og medlemmene, og at de
også kan være til inspirasjon. I år vil vi spesielt nevne saken om "Fjone Høgfiell". Det er etablert en
helt ny mulighet for skigåere i nærområdet, og arbeidet med å utvikle dette vil fortsette. Styret i
hyfteforeningen vår er representert i løypelaget interimstyre.
Styret har ellers forsøkt å finne en "endeligo' løsning i søppelbua. Vi har avtalt med IATA at de endrer
kapasitetsfordelingen, mens vi tar ansvar for merking. Ny merking vil bli gjennomført snarlig. Vi
oppfordrer alle medlemmene til å sortere søppel samvittighetsfullt!
Styret tok kontakt med valgkomiteens medlemmer i mars for å klargjøre valgprosessen fram mot
årsmøtet. I den forbindelse melder vi om at styret er innstilt ph atvaramedlemmene i styret bbør velges
for to år - og får stemmerett. Valgkomiteen tar stilling til den praktiske giennomføringen av dette
dersom det vedtas på årsmøtet.

Naurak 7.04.10
Halvard Vike (formann)

Heidi Haukelien (sekretær)

