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REFERAT

fra ÅRSMØTET 2016, torsdag 19. januar 2017, Rødekors
huset
17 medlemmer var tilstede.
Agenda:
1. Konstituering
2. Årsberetning 2016
3. Regnskap 2016
Kaffe med noe attåt
4. Kontingent og avgifter for 2017
5. Innkomne saker
6. Arbeidsprogram 2017
7. Valg
Sak 1: Konstituering
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten bemerkning.
Leif Kristiansen og Finn Nordmo ble foreslått og valgt som henholdsvis
møteleder og referent.
Sak 2: Årsberetning 2016
Årsberetningen ble utdelt på møtet og gjennomgått av formannen og
hyttebestyrer.
Det kan bemerkes at det har aldri vært flere overnattinger på hyttene i
år, hele 415 (mot 403 i 2014 og 389 i 2006).
Vedtak: Beretningen ble enstemmig vedtatt
Sak 3: Regnskap 2016
Regnskapet ble gjennomgått av kassereren.
Revisjonsrapporten fra revisor ble lest opp.
Vi har god økonomi.
Inntekt 2016: 246 881.
Utgifter 2016: 186 945
Resultat: 59 935
Renteinntekt: 1634
Totalt resultat: 61 569
Sum eiendeler (kassa, forsikringskonto, bankinnskudd): 875 673 (i fjor
814 103).
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
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Sak 4: Kontingent og avgifter for 2017
4.1. Kontingent
Styrets innstilling er at kontingenten for medlemskap økes fra kr. 100,til kr. 150,- pr. år (har vært uforandret sigen 2004)
Vedtak: Styrets forslag til kontingent på kr 150,- pr år ble vedtatt.
4.2. Satser for utleie 2017
Styret foreslår at utleiesatsene for 2017 blir:
4.2.1 Utleiesatser hytter.
Styret foreslår uforandret utleiesatser:
Svalvann, Fiskvann, Gåsvann, Ruffehytta og Sundvann: 300,- pr døgn
(sist endret fra 250,- til 300,- i 2011).
Denne prisen inkluderer båtleie, for Gåsvann: leie inkluderer leie av
båt med påhengsmotor.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
4.2.2 Utleiesatser båter: (uforandret fra 2009)
Styret foreslår å øke utleiesatser for båter til kr.100,- pr. døgn (har
vært kr. 50,- fra 2009).
For båt Øvre Glomvann/Fykanvann: Kr. 100; - pr. døgn,
For båt Lille Storglomvann: Kr. 100,- pr. døgn.
For båter Svalvann/Fiskvann/Sundvann: Inkludert i hytteleie
For båt Øvre Naver: Inkludert i hytteleie (med påhengsmotor)
For båt Seglvann: Inkl. i hytteleie Sundvann + Fiskvann, ellers kr.
100,-/døgn
Sesongkort kr 500,- for hel sesong. Gjelder for båtene ved Øvre
Glomvann, Lille Storglomvann, Seglvann og Fykanvann.
Båtene må deles med øvrige leietakere!
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 5: Innkomne saker 2015
5.1 Utleieregler dugnad
Styret har i lang tid praktisert at dugnad ved hyttene kan premieres med
fortrinnsrett til ei helg på sommeren. Dette har vært kommunisert ut til våre
medlemmer i alle skriv knyttet til utleie av hyttene. For å formalisere dette
ytterligere og få dette formelt godkjent av Årsmøtet foreslår styret følgende:
(1) Styret/utleieansvarlig gis fullmakt til å tildele en helgeperiode på
hyttene utenom trekning som godtgjørelse for utført dugnad.
Leieperiode som tildeles må betales på vanlig måte.
(2) Dugnad som gis rett til slik tildeling utenom trekning (rundvask eller
annen større dugnad) må avklares i god tid før trekking av hyttene, dvs.
siste halvdel av april måned.
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(3) Er det flere «søkere» på disse dugnader skal det foretas trekning
mellom de som har meldt seg.
(4) Dugnad gir fortrinnsrett på samme hytte som det utføres dugnad på.
(5) Styret kan tildeles inntil en ukeperiode (søndag – fredag) som
kompensasjon for styrearbeid.
Denne kan tildeles utenfor trekking: Gjelder for hytteutleier, øvrige
styremedlemmer tildeles via trekking.
(6) Dette vedtak legges ut på hjemmeside under utleie hytter, på facebook
+ tas med i resyme som sendes alle våre registrerte medlemmer.
Forslaget ble diskutert på Årsmøtet, og det ble konkludert med at dette
ble for detaljert.
Vedtak: Årsmøtet besluttet derfor at Styret/Hytteuteleir får fullmakt fra Årsmøte
til å videreføre etablert praksis med «premiering» av større dugnader. Dette
bekjentgjøres på facebook-side, nettside, resymé + skriv som alle som leier hyttene
får. Styret får ut dette i begynnelsen av april, så registreres det om det er behov for
trekking av slik dugnad. Styret etablerer hvert år liste over de dugnader som skal gi
slik «premiering».

5.2 Reserve Kjøleskap/ovn/gassbluss til hyttene/ovnsrør:
Styret foreslår at det anskaffes en del reserve utstyr til hyttene som er kritisk
for driften:
(1) Reserve kjøleskap som plasseres på Torsbu => Kost ca. kr. 7 000,- (feil
m/kjøleskap Fiskvann)
(2) Reserve Ovn til hyttene (Torsbu): => kost ca. kr. 10 000,- + reserve
ovnsrør (ca. kr. 2500,-).
(3) Reserve gassbluss (Torsbu) => Kost ca. kr. 2 000,Vedtak: Enstemmig vedtatt

5.3 Plassering båt Lille Storglomvann
Der kommet forslag om å la båt ved Lille Storglomvann ligge nede ved vannet i
sesongen for å unngå transport opp/ned fra naustet.
Det finnes ferdige lunner av plast og tau (ser ut som en taustige). Disse har en
viss lengde og kan flyttes foran båten slik at den dras etappevis. Alt. få opp
«båtvogn».
Ikke er de tunge og heller ikke kostbare.
Båt bør festes/låses i øyebolt nede v/» normal» vannstand for å lette bruken av
båten sommerstid.
Styret foreslår båtvogn til naustet ved Lille Storglomvann, båten må fortsatt
tas inn hver gang etter bruk.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
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6. ARBEIDSPROGRAM

2017 GJFF:

Arbeidsprogram 2017 – Forslag årsmøte 2016
1
2
3

4

5

Arbeidsprogram
Ferdigstille Ruffehytta

Ansvarlig
Helge
Hamnevoll

Kommentar
Ferdigstille dette
prosjektet

Legge nytt gulv gang
Gåsvann
Ordinært vedlikehold
av hytter, uthus og
naust. Rydding
Anskaffelse av DABradioer.
Kontroll/VH av
kjøleskap Fiskvann

BU/TP

Vinter 2017

Lars/TT

Årlig
Avklare DAB på
hyttene!

JP/LK/TAA

Fiskestell 2017:
Utsetting 400 stk. i
småvann: Vann 700,
Hørnquist, Sundvann,
Rundvann + evt.
Fiskvann etc.
Utfrakting av ved, gass
og parafin
Montere nye solceller
Legge nytt gulv
Svalvann
Kontroll/vedlikehold
av påhengsmotorer
(Øvre- og Nedre
Naver)

BU & LA/TT
LK
+ GiJFF

10
11

6
7
8
9

12
13
14

LK (TAA)

Påsken 2017

LK/JP
Jarl?

Sommeren 2017
Vinteren 2017

JP/LK/TAA

Motorer tas ned til
vinteren

Anskaffelse av bilder
«gammelhytter»

LA/DK

Ny dør til bod på
Gåsvann + rep. av
utedo Gåsvann
Ny dør til
Fiskvannshytta
Fikse pipe v/Svalvann
Reservedeler hytter

JP

Fortsette dette
prosjektet fra 2016
Montasje av materiell
Søknad
Storglomfjordfondet
Ferdigstille prosjekt
fra 2016
Få inn nytt feste.
Gassbluss, kjøleskap,
ovn, ovnsrør

15
16

Montere gassvarsler
Festebraketter for
piper

17

Montere inn nye
vinduer Fiskvann
Etterfylle
førstehjelpsutstyr
Stiger til hyttene
Vurdere anke på
avslag naust Fiskvann
Frakte ned båt fra
Fiskvann + Svalvann

18
19
20
21

Kontroll av kjøleskap
Fiskvann, tas ned for
kontroll
 Fiskestellsmidler fra
MK
 Bruk av elfiskeapparat/opplæring

JP/LK/BU/TAA
JP/LK
LK/JP
LA
JP

LA/TT/FN
LA

Nye braketter bestilles
til Fiskv, Svalvann +
Gåsvann.
2 nye vinduer mot
nord.
Alle hytter

LA/TT
FN/LK

Alle hytter

TAA/LK

Til kontroll
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22

for
kontroll/reparasjon
Båtvogn til Lille
Storglomvann

JP/LK

Få fraktet denne opp
nå til vinteren

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 7. Valg
VALG GJFF 2017
Formann:

Leif Kristiansen

Nestleder:

Bernt Ulriksen

Kasserer:

Jonny Pedersen

Sekretær:

Finn Nordmo

Styremedlem:

Lars Arntzen

Hytteutleie:

Lars Arntzen/Lene Arntzen

Varamedlemmer:

Tommy Tinnan
Jon Roger Pedersen
Robin Dahl
Espen Maruhn

Fiskestellsutvalg:

Bernt Ulriksen
Lars Arntzen
Tommy Tinnan

Nettansvarlig:

Tommy Tangstad

Revisor:

Rose Olsen

Valgkomite:

Levi Sakariassen
Bjørn Abel

Blant de fremmøtte ble det så avslutningsvis trukket ut og tildelt ei valgfri og
gratis helg på ei av hyttene:
Vinner ble: Leif Kristiansen
Finn Nordmo
Referent

