Referat fra styremøte 23.11.2019.
Tilstede:

Lars Sevaldsen
Leder
Halvor Morseth
Styremedlem
Inger Helene Hals Varamedlem

Forfall:

Bjørn Østbye
Jan A. Furnes
Roald Nilsen

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Sak 13/19 – Referat fra siste styremøte pr. 31.08.2019.
Styret gikk gjennom referatet fra siste styremøte. Det var ingen merknader til
referatet.
Vedtak:
Styret tok referatet til etterretning.
Sak 14/19– Skiløyper i Gjevilvassdalen – Reguleringsplanen.
Styret diskuterte de siste hendinger i saken. Styret var glad for at behandlingen i
Oppdal Kommunestyre gikk vår vei med 13 – 12, repr. Skjøtskift brøt med SP. Mange
leserinnlegg i avisene for 16 ukers skiløype fra hytteforeninger og enkeltpersoner. Vel
3000 underskrifter for å bevare dalen med skiløyper om vinteren.
Vedtak:
Styret følger saken nøye og «skriker opp» dersom politikerne/rettsapparatet gjør noe
uventet.

Sak 15/19 – Økonomisk oversikt.
Økonomien i OHF er god. Kasserer slit noe med at han ikke får informasjon fra de
forskjellige hytteforeningene når de skifter ledere/kasserer.
Vedtak:
Styret tar økonomirapporten til etterretning.
Sak 16/19 – Annonsører på våre hjemmesider.
Pr. dato er Oppdalsbanken og Skifer Hotell ok. Roald, Halvor og Lars jobber videre
med de resterende 5: Prøven Bil, Byggern, Oppdal VVS, El.inst AS og Møbelringen.
Der er viktig at vi bare har en annonse pr. bransje og at medlemmene bruker disse.
Pris pr. annonse pr. år er kr. 5.000,Vedtak:
Viktig at disse avtalene er på plass før årsskiftet. Ingen annonsør blir fakturert før
starten på 2020.
Sak 17/19 – Møte med Oppdal Kommune v/ordføreren Geir A.Espnes Hvilke saker?
Styret diskuterte gjennom de forskjellige områdene som ar av interesse for
hytteeierne. Viktig å få et møte med den nyvalgte ordføreren.
Vedtak:
Følgende saker vi bli diskutert:
- Gangvei/sykkelbane Vognild – Gjevillvassveien
- Gjevilvassdalen – info om utviklingen.
- Størrelser og høyder på hytter i Oppdal Kommune – nye regler?
- Div. avgiftssaker, skjevheten i eiendomsskatten.
- Vannmengde/tapping av Gjevilvannet
- Representant fra Oppdal Hytteforum i Kommunestyret med talerett ikke
stemmerett.
Sak 18/19 – Eventuelt.
En rettsavgjørelse angående brøyting/ikke brøyting i et hyttefelt i Storlidalen ble
diskutert. Her ville de fleste ha brøyting, men de første hyttene nærmest hovedveien
hadde en gammel avtale om ikke brøyting og de fikk medhold i rettsavgjørelsen. OHF
følger ikke denne saken videre, Storlidalen hytteforening meldte seg ut av OHF for
noen år tilbake.

LOS/251119.

