
Protokoll styremøte Grødalen Hytteeierlag 19.04.2016. 

__________________________________________________________________________________ 

Generelt: 

 

17/16 Til dagsorden: 

1) Innkalling og saksliste- godkjent 

2) Protokoll fra styremøte 16.02.16- godkjent 

 
 

18/16 Orienteringssaker: 

1- Orienteringer fra leder 

a) Garasjeanlegg: Orientering av status og videre arbeid. 

Vil bli finansiert av kommunale midler og tilskudd i neste års regnskap. Settes på dagsplana da. 

Arbeidet kommer tidligst i gang  sommer 2017. 

Utviding av parkeringsplass er innregulert, vil trolig gi plass til 50-60 biler. 

b) Rakettoppskyting i påska; et medlem har ringt inn saka og stiller spørsmål om lovlighet og 

mener at vi bør orientere om det på hjemmesidene. Gunnar vil gi tilsvar om at vedkommende kan 

skrive et innlegg som vi kan publisere på hjemmesidene. 

 

2 - Orienteringer fra styremedlemmene 

Vedrørende vedhogst; flere grunneiere er positive til at hytteeiere rydder langs vegene. 

Veilaget kommer til å ha dugnad for å rydde langs vegen utover. 

 
 

Beslutningssaker: 

 

19/16 Regnskap pr 15.04. 2016 

 
Saksopplysninger: 

Regnskapet pr 15.04.2015 viser en omsetning på kr 85200,-, og et resultat etter finanskostnader 

på kr 35 523, 87. 

Vedtak: 

Regnskapet godkjennes som fremlagt pr 15.04.2016 

 
 
 



 

20/16 Evaluering av skiløype 2015-2016 

Saksopplysninger: 

Styret evaluerer vinterløype- sesongen 2015-2016. Spesielt viktig å diskutere ordningen med egne 

sjåfører, og muligheter for å videreføre dette til neste sesong. I tillegg har vi fått en forspørsel fra 

Sunndalsporten AS om det er interessant  med en sponsoravtale i forhold til tråkkemaskina. Styret 

må ta stilling til sommerlagring av tråkkemaskina inntil garasjeanlegget er på plass. 

Utvidelse av løypenettet har vært diskutert, og styret har signalisert at det kan være aktuelt å 

utvide løypenettet mot Hafsåsen. Styret må ta stilling til om det skal settes ned en prosjektgruppe 

der medlemmer fra området deltar. 

 

Vi har mottatt mange positive reaksjoner på skiløypa, og medlemstallet har også økt som direkte 

konsekvens. 

Egne sjåfører: Ordningen med egne sjåfører har fungert godt. Det er ønskelig å fortsette med egne 

sjåfører også neste vinter. For å lette belastningene for sjåførene bør det være flere å dele på. I år 

var det Kjell Sandvik, Egil Rød og Anders Brøste som har kjørt. Steinar Hauglum har signalisert at 

han kan kjøre. Anders og Egil vil evaluere og skal styre dette arbeidet selv. 

Løypesjåførene skal få ei godtgjøring pålydende kr 200,- pr tur (tur/retur) de tar ekstra til Grødalen 

for å brøyte. Bilag som kjørebok skal føres. 

Sikkerhetssjekk på tråkkemaskina utføres av leverandøren, Antra. Annen service tas lokalt. 

Grunnarbeid: skogrydding og litt justering av traseen må til et par plasser. Evt. også ei 

gravemaskin som kan fjerne stein og stubber. Myra fra gapahuken på Tøftvangen til Dalabrua er 

utfordrende; det bør vurderes å legge løypa litt lengre opp, der Pål Svisdal brukte å kjøre før. 

Utvidelse av løypenettet: Når det gjelder trase fra Vangan og opp til Hafsåsen vil styret ta en 

befaring i løpet av sommeren og vurdere derfra. 

Sommerlagring: Mulig leie av garasjen til Rolf Wilnes, på Hårstad. Tore og Gunnar følger opp. 

Skilting: Styret innstiller på å sette opp informasjonsskilt om trase og gapahuker. 

 
Vedtak: 

Det arbeides videre som skissert i ovennevnte punkter. 

 

21/16 Nedbetaling lån tråkkemaskin 

Saksopplysninger: 

Grødalen hytteeierlag har fått melding fra Sunndal Sparebank om renteoppgang på lånet på 

tråkkemaskina. I forhold til budsjett bør styret vurdere om vi skal begynne å betale avdrag for å 

nedbetale lånet. Det bør også vurderes om vi skal forespørre andre banker om finansieringstilbud. 

 

 



 

Vedtak: 

Styret vil be om et tilbud på finansiering på tråkkemaskina både fra Sunndal sparebank og 

Sparebank1. Hytteeierlaget begynner å betale avdrag med en gang avtalen er i orden. 

 

22/16 Møteplan og møtehyppighet 2016-2017 

Saksopplysninger: 

Styret beslutter møteplan for perioden fram til neste årsmøte. 

Vedtak: 
Tirsdag 14. juni 2016 kl 19-21. 
Slutten av august 2016 
Oktober 2016 
Desember 2016 
Tirsdager er fast møtedag. Gunnar kaller inn 

 

 

23/16 Samarbeid KNT- Vangshaugen 

Saksopplysninger: 

Gunnar var i kontakt med KNT angående leie av Vangshaugen til arrangement i påskeuka. Det ble 

litt for kort tid til å få dette på plass i 2016. Signaler fra styremedlemmer i KNT viser at det er 

uenighet i styret til KNT rundt et samarbeid med hytteeierlaget. 

Styret inviteres til en diskusjon for å fatte en beslutning på om dette er noe vi skal arbeide videre 

med, og eventuelt hvordan vi skal gå fram. 

 

KNT har møte i dag der dette blir tatt opp.   

Vedtak: 

Styret ønsker fortsatt å arbeide for å få etablert et samarbeid med KNT, og leie av hus. Vi kan evt. 

være på tilbudssida for dugnadshjelp. Gunnar holder kontakt videre med KNT. 

 

Diskusjonssaker: 

24/16 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

19.04.16 

Hilde Pape Bjørseth - sekretær 

 


