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Møtereferat  
 

Emne: Styremøte  Referanse:   

Møtedato: 2013-09-16 Leder:  Øystein Sørbø  

Klokkeslett: 1900-2130 Referent:  Torgrim Redalen  

Sted: Drammen Travbane  Utgivelsesdato:  2013-09-17 

Deltakere: Øystein Sørbø (leder)  

Tom Opsahl (kasserer) 

Torgrim Redalen (sekretær) 

Jan-Aksel Svea (leder 
løypekomite) 

Gunnar Kirkevollen (leder 
veikomité)  

Hans R. Bakken (Varamedlem, 
Webbansvarlig)  

Distribusjon:  

Forfall 

 

 

 

Forfall 
 
 

Alle deltakere 

 

 
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig 

1 

Forrige referat: 
1. Svar fra kommunen om renovasjon. Gjør ingen endring, men 

har ved en anledning satt ut ekstra konteiner. 
2. Innbetaling av medlemskontingent, fremdeles noe utestående. 

Tom må purre. Behandles iht vedtektene dersom betaling 
uteblir. 

3. Brøyteavgift er betalt. Veivedlikehold mangler innbetaling fra 4 
stk, Tom purrre disse opp. 

4. Brua er ferdigstillt. 
5. Svar fra Sigdal og Nore & Uvdal kommune mottatt om 

veivedlikehold. Gjort en del vedlikehold isommer, men blir 
huller så fort det kommer regn. Det er begrenset med midler 
fra kommunene. 

 

 
 

Tom 
 

 

Tom 

2 

Planlegging av dugnad og tur 21. september: 
Veikomiteen er ansvarig for å sette opp og ta ned brøytestikker i 
veisystemet i hyttefeltet. Bonden tar hovedveien.  
Hvem kommer fra Veikomiteen. Brøytestikker? Torgrim melder 
tilbake. Verktøy? (Jarle) Bålpanne, (Øystein). 
Tur arrangeres fra snuplassen til Kupa. Gunnar Skriudalen er 
kjentmann. 

 

 

Veikomiteen. 

 

 

Jan Aksel 
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Planlegging av generalforsamling. 
Øystein skriver beretning med hjelp fra Jan Aksel og Torgrim. 
Torgrim ringer Håkon Lian om regning på vegarbeide i sommer. Bør 
inn i årets regnskap. Tom lager regnskap. 
Årsberetning for Strømforeningen lages av Øystein. 

 

Øystein, Jan 
Aksel, 
Torgrim, Tom. 

4 
Issvull i bunn av Trollstien, hva gjør vi? Søke faglig hjelp fra 
kommunen, hva kan kostnaden bli? (Torgrim). Samordne med 

Veikomiteen/ 
Torgrim 



styret før Generalforsamlingen. Ta dette videre opp med bonden. 
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Kommunedelplan Nore- og Uvdal, Sti og Løyper. Høring på 
kommunedelplan for stier og Løyper. Åpent møte i november. 
Hytteforeningen lager ett utkast. Hans Roar og Jan Aksel lager ett 
utkast på vegne av Hytteforeningen. 

Hans Roar og 
Jan Aksel 
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Forslag til generalforsamlingen: 
1. Fra veikomiteen, justering av Hytteforeningens ansvar for 

vedlikehold. Styrets innstilling: Fremmer dette forslaget slik 
vedlikeholdskostnadene er i dag, kr. 500.- pr. hytte. Alternativt, 
dersom Generalforsamlingen godtar øket avgift til kr. 1000.- 
kan ansvaret tas frem til de veikryss til to hytter. Vedtaket 
gjelder for alle hytter langs den vedtatte trase. Kart lages for 
begge alternativer. 

2. Veikomiteen foreslår justering av brøyteavgift, iht notat. Styret 
vil ikke endre satsene dette året. 

3. Fra Svein-Erik Hagen: Vedlikehold og utbedring av veinettet 
innenfor bommen: Hytteforeningen skal ha ansvar for 
vedlikehold og utbedring av hele veinettet innenfor bommen. 
Det betyr at det ikke skal være noe oppdeling av veinettets 
vedlikehold og utbedringsansvar.  
Styrets innstilling: Styret støtter ikke dette forslaget. 

 

7 Eventuelt: 
1. Valgkomiteen kommer med forslag i de verv som er på valg.  
2. Fiber til hyttefeltet. Borgemarka vil forespørre på fiber. Tar oss 

med i hendvendelsen. Fiber er lagt til transformatorene. Dette 
er betalt av oss allerede.  

3. Møte med Nore Energi. Fra oss møtte Øystein og Jarle. 
Restanse er kr. 117000.- Skal ikke betales inn mer. Det er 3 nye 
interessenter. Ferdigdato blir satt til høsten 2012. 

4. Regning fra Hans Bekkeseth. Styret vil betale restregning for å 
få saken ut av verden og bli ferdig med all kommunikasjon om 
den. 

5. Møteplass i Trollstigen. Arbeider er gjort av Håkon Lian. Sette 
brøytestikker som markerer at det brøytes ut. Resten av 
pengene kan benyttes til grusing. Ta kontakt med Doserdrift. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Veikomiteen/ 
Torgrim 
 

 
Neste møte: kl. 1900 på Travebanen. 

 

 
 Forfall  

Øystein Sørbø 
Leder 

Tom Opsahl 
Kassere 

Torgrim Redalen 
Sekretær 

 

 
Forfall   

Gunnar Kirkevollen 
Leder veikomite 

Jan Aksel Svea 
Leder løypekomite 

Hans Roar Bakken 
Varamedlem, Webbansv. 

 


