Referat fra styremøte
Tilstede:

Ragnar, Sjur, Wenche, Stein, Cato, Lars Magnar, Jørn og Britt

Forfall:
Dato/tid:

Mandag 03.02.20

Sted:

Brumunddal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 01/20: Godkjenning av referat fra styremøte 11.11.19
Godkjent uten merknader.
Sak 02/20: Status fra komiteene/ økonomi, strømgruppa og folkehelseprosjektet
Arrangementkomite`:
Akedag lørdag 22.2. Nærmere informasjon kommer på Facebook og hjemmesiden til
Bjønnåsen Vel.
Premier til akedag og årsmøte under kontroll.
Friluftskomite`:
5 turkasser er satt ut i skiløypene for registrering: Budeiehølen, Skibakken,
Godbakktjennet, Mortenshøgda og Nysætervegen.
Persbu:
Åstdalen turløyper flytter aggregatet og ordner slik de har behov for i garasjen.
Oppholdsrommet i 2.etg skal nå oppgraderes.
Det er behov for forlengelse av taket over inngangsdøra for å forhindre takdrypp.
Det er brøytet slik at det er god tilgang til hjertestarteren.
Det er behov for nytt lydanlegget.
Lerret og prosjektor er på gang. Plassering er bestemt.
Ved arrangement på Bjønnåsen, i Bjønnåsen Vels regi, henstiller styret til at
deltagerne unngår å bli for fulle.

Åstdalen Turløyper: Ny maskin på plass. Løypene kjøres som tidligere med en
utvidelse om skibakken på Bjønnåsen. Fått økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen
Østlandet og Ringsaker kommune. Egenkapital og lån har fullfinansiert maskina som
koster 2,7 millioner. Timeprisen/ driftskostnader på maskina er ca 1100,- kr.

Referat fra styremøte
Strømgruppa:
Pr. i dag 151 som har bestilt strøm.
Ny vurdering ved 180 påmeldte, «grensen» er i utgangspunktet 211 registrerte iflg
Eidsiva.
Folkehelseprosjekt:
Nytt skikart er nå trykket opp og det er startet distribusjon. De kan fås på Kvilheim,
Brumundbommen, Turistkontoret i Brumunddal og de ligger i en pose som henger
ved inngangsdøra på Persbu.

Økonomi:
Årsregnskap for 2019 ferdig, oversendes revisor denne uka. Forslag til budsjett som
skal fremlegges for årsmøte ble gjennomgått.
Sak 03/20: Årsmøte 2020
Gjennomgang av dagsorden.
Sak 04/20: Renovasjon
Kommunestyret i Ringsaker har vedtatt endring i gebyregulativet. Det vil nå bli lik
avgift, ikke differensiert slik det har vært. Vedtakene gjelder fra 01.01.20.
Utdrag fra kommunestyrets budsjett:
Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 , hoveddel III:

2. Husholdningsavfall fra fritidseiendommer (pr. hytte/pr. år)
Fjell- og fritidsrenovasjon (ny fra 2020), gjelder alle tidligere kategorier - kr 1 277.
Gebyr for husholdningsavfall fra fritidseiendommer faktureres over fire terminer.
Årsbudsjett 2020 og handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023, hoveddel V:

For husholdningsavfall fra
fritidseiendommer opprettes et nytt felles gebyr på kr 1.277 som erstatter alle tidligere kategorier.
Årsbudsjett 2020 og handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023, hoveddel IV

Tiltak utover i økonomiplanperioden er innføring av kildesortering i fritidsbebyggelse for å nå
nasjonale krav. Dagens ordning består av enkeltstående containere til restavfall plassert på et
tjuetalls forskjellige plasser i fjellet. Ordningen er tidkrevende å drifte, mye tomkjøring og overfylte
containere i høysesongen. Brukere etterspør større grad av kildesortering. Nedgravde løsninger og
færre og større returpunkter bør vurderes. Det gis ikke lenger anledning til differensiert avfallsgebyr
for hytter og fritidseiendommer etter antatt brukerhyppighet. Det betyr at alle hytter i et område
som benytter samme avfallsløsning skal ha samme gebyr. I praksis vil det si at alle hytter får like
gebyr mot dagens ordning med 4 forskjellige kategorier/gebyrer.

Referat fra styremøte
Når det gjelder det siste her så er ikke Bjønnåsen Vel kjent med når det blir igangsatt sortering som
beskrevet over.

Sak 05/20: Fellesutgifter: Forholdsvis mange som ikke har betalt fellesutgifter.
Purring blir sendt ut nå. Noe skyldes feilregistrerte adresser og feil registrerte navn
på eier. Oppfordring fra styret er at dere sjekker om det ligger ei regning som skulle
vært betalt.
Evt.:
1.Aggregatbruk på Bjønnåsen:
Styret har fått gjentatte henvendelser om sjenerende bruk av støyende aggregater i
hytteområdet.
Styret forventer at hytteeiere som benytter aggregat forholder seg til reguleringsplan
for Bjønnåsen:
1.1.8: Aggregater drevet av bensin/ diesel tillates ikke som permanent energikilde.
Eks. Aggregat kan benyttes til lading av batterier, men ikke for å se TV og/ eller bruke
PC.
2. Vann
Hytteeiere, spesielt nederst mot Bjønnåsbrua, opplever at vannkvaliteten er dårlig.
Det er ekkel smak og lukt av vannet.
Det oppleves også at vannpumpene ofte er frosset fast og ikke kan benyttes.
Sjur tar dette opp med Furnes Almenning v/ Tommy.

Neste styremøte: Dato bestemmes av nytt styre etter årsmøte.

4.2.20
Ref. Britt

