Javnlie Vel

Tidspunkt:

29.03,2018

Sted:

Kiosken, Blauthol

- Arsmote

201S

- kl . t7:00

Valg av moteleder
Franz Leonard Nilsen ble valgt som mdteleder.

Godkjenning av innkalling
Det var ingen kommentarer til innkallingen, og denne ble godkjent.
Valg av to

til

5 undertegne protokoll

Folgende ble valg

r
r

til 6 undertegne protokollen:

Wenche @degaard
lvar Aasgaard

Arsmeldlng
Frode Soreng gikk giennom irsmeldingen, som var sendt ut i forkant av motet.
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Det ble meldt om at enkelte ikke mottar giro for veiavgift. Styret sjekker opp med Nils Harald
Ndrstad, som har ansvaret for dette.
Det er et onske om at medlemmene sender inn innlegg for publisering p€ Javnlie.net.
Styret 0nsker forslag til trivselstiltak fra medlemmene velkommen.

Regnskap
Regnskapet for 2At7 {resultat og balanse) ble gjennomgitt av kasserer. Resultatet viste ca. 10.000 kr
i overskudd. Det var ingen sporsmil til regnskapet.
Valg
Folgende ble valgt:
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Leder (1

6r)- Franz Leonard Nilsen
5r)- Marte Feiring

Nestleder (1

valg)- Sven Magnus Bjorne-Larsen
Sekreter (2 6r)- Kjetil Wisloff
Kasserer (ikke p6

Styremedlem {2 6r) - Frode Sdreng
Vara: Kjell Frode Grgtt6s {1lr igjen), Morten Hernes (2 tr), Svein
Revisorer: Jon Knutsen og Lars Fuglesang

Valgkomit6 Kristin Mehre {leder), lvar Aasgaard, og Helge Brunborg

Frode ble takket for den gode innsatsen som leder og de tiltak som har blitt gjennomfort.
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Fastsettelse av kontingent for neste periode
Det ble besluttet at kr 150/8r opprefiholdes. Det skaljobbes med 6 fi flere til 6 melde seg inn i vel'et.

Budsjett
Styret vil ha fokus

pi I kartlegge ansvarsfordeling mellom kommune, grunneier

og vel'et, dette som

en bakgrunn for kostnadsfordeling og hvilke elementer som skal inn i budsjettet.
Det er videre et Onske om 6 bruke noe budsjettmidler p5 uWidelse av skilting (skilgyper, turloyper

m.m.)
Eventuelt
Kommunens arealdelplan

Arealdelplan for 20L6-2O28 er vedtatt. Kartskisse ble presentert. Dette er en overordnet plan, og det
awentes reguleringsplaner for de enkelte omridene. Pi hjemmesiden fiavnlien.net) henvises det til
hvor man finner kart og ytterligere informasjon.
Det jobbes lokalt med egne interessegrupper iforbindelse med veier og flyttinger av disse.

Medlemmene anmodes om 6 selv jobbe for sine interesser.
forbindelse med regulering av nye hyttetomter iJavnlia kan Statens Veivesen komme til I kreve en,
stenging av avkj6ringen fra riksveien ved Joranli og alternative traseer kan bli kostbare, og kan
komme til 6 forsinke arbeidet med nye planer.
I

foreslltt et alternativ som inneberer renseanlegg ved Huldretjernet.
Styret skaljobbe videre med 6 f6 klarhet i hva som ligger i planene, inkl. vannforsyning til omridet.
Plan for Vann- og Avlop: Det er

Det avholdes m6ter knyttet til Javnlie Sor-veien. Det vil vare mulig for vel'et 6 vere representert
disse m6tene, dog uten stemmerett,
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Orientering om annet som berprer Javnlie
Status svlskelstieri Det foreligger ingen konkrete planer, da grunneierne motsetter seg opprettelse av
sykkelstier (av hensyn til beitedyr).
Piskeskirenni Arrangeres paskeaften, etter samme mal som i fjor.
Orientering fra L0ypelaget
Per 17. februar hadde.lOypekjoreren kj6rt like mye som i hele fjorirssesongen. Det ble itior kjOpt inn
en ny lgypemaskin, og det rapporteres om fantastiske lOyper gjennom inneverende sesong. Det
oppfordres sterkt til A betale inn til lOypelaget.
Det vil bli sendt ut noe informasjon sammen med informasjon om vel'et (<flyersr). Fra neste 6r av vil
vi sannsynligvis bli innrommet en form for rabatt i butikker i BeitostOlen som er knyttet opp mot

loyeavgiften (tilsvarende

de n

i Beitostdlen).

fi til loype til Huldertjern,

loypelaget stiller seg positive til dette, Det mi gj0res
avtaler med grunneiere knyttet til loypekjoringen.
Det jobbes med 6
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Det er 211 personer som har betalt inn 4.000 som medlemsavgift {engangssum).

Arskontingent koster kr. 1.000,-, og det oppfordres sterkt til
rekru$ere flere til 5 melde seg inn i lgypelaget.

A

jobbe aktivt blant medlemmene til

Det oppfordres ovenfor medlemmene 5 klippe og rydde itraseen underveis i sesongen.
DUGNAD: Det oppfordres

til I delta pi lovpelarets dugnad 22.september kl. 10,00.
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Oslo, 04.04.1.8
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Kjetil Wislgff

Sekreter
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