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Møtereferat - ordinært styremøte torsdag, 02. April 2020, kl 19 

Sted: Skype + Mobil 

Møtedeltakere: Stine Thorstensen, Marte Berg, Martin Strehl, Eystein Holter; Kåre Dalaker 

Faste punkter: I. Godkjenne innkalling 

II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte 

III. Økonomi 

IV. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

V. Neste styremøte 

 

 

I. Godkjenne innkallingen 

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Styrets vedtak: Som innstilling 

II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte: 

15/19 Brønnøysund Martin 

Oppdater opplysningene i Brønnøysundregisteret 

13/19 Hjertestarter 

Sjekk mulighet for finansiell støtte til varmeskap hos Vokks Stine 

Hytteeierforeningen har sendt en søknad til Vokks med spørsmål  
om å få sponset en eller begge varmeskap ifm anskaffelsen av  
hjertestartere. 

Aktuell status: 

Fortsatt ikke mottatt noe svar fra Vokks – til tross for gjentatte purringer. ☹ 

Stine purrer nok en gang. 
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III. Økonomi: 

1. Saldo DnB per 29.03.: kr 80.135,86

 

Periode 17.02.2019 – 29.03.2020:  
Sum inn: kr 28 133,75 32 innbetalinger  
   (Medlemskontingent, hjertestarter, løypelag) 
Sum ut:  kr -38 000,00 Aurdal og Kruk Løypelag 35.000 kr  
   Norges Hytteforbund   3.000 kr 

2. Medlemmstall 

Antall kontingent betalt for 2020: 85 (Status 29.03.) 

IV. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

21/19 Begjæring av midlertidig forføyning – Kjennelse tingretten 

39 hytteeier på Nordfjellstølen begjærte en midlertidig forføyning i tingretten til 
Fagernes for å stanse brøytingen på hyttefeltet midlertidig.Tingretten ga saksøkerne 
ikke medhold i saken. Brøytemotstandere anket dommen til lagmannsretten. 

Aktuell status: Kjennelsen forventes avsagt snart 

02/20 Løypelag – Status innbetaling av bidrag fra medlemmene 

Per dags dato er det 51 hytteeier på Nordfjellstølen som har betalt et frivillig bidrag til 
løypelaget på kr 43.936 via hytteeierforeningen. Utover det har 3 medlemmer betalt 
bidraget sitt direkte til løypelaget. Til sammen er det 54 medlemmer, tilsvarende 64% 
av medlemmene som har betalt et frivillig bidrag til løypelaget. 
Hytteeierforeningen overførte kr 35.000 til løypelag den 04. Mars.  
Resterende beløp skal overføres til løypelaget når innbetalingene fra medlemmene for 
2020 er sluttført. 

Vedtak styret: Styret informerer medlemmene om status vedr. innbetalingene av 
bidraget til løypelaget med neste nyhetsvarselet. 

03/20 Midlertidig gjenbruk av bommen: - Status om bestilling av lås og nøkler 

Med bakgrunn i Corona pandemien har regjeringen innført et forbud mot overnatting på 
fritidseiendommer. Detaljene kan du lese her. 
I denne forbindelsen kommenterte flere hytteeier på fb-siden «Har hytte på 
Nordfjellstølen» at de er bekymret for innbrudd på hyttene sine mens forbudet om 
overnatting på hytten gjelder. 
Styret i Nordfjellstølens Hytteeierforening tok derfor kontakt med veilaget og diskuterte 
mulige alternativer for sikring av hyttene på Nordfjellstølen. Foreningen foreslår å ta 
bommen nedenfor parkeringen midlertidig i bruk igjen. Dette er ment som et 

frivillig tiltak og skal IKKE være en permanent løsning. 

Bokført saldo

27.03.2020

0530.42.77612 NOK BEDRIFTSKTO PARTNER 77 972,06 0,00 77 972,06

0539.67.54888 NOK BEDRIFTSKONTO STD 1 963,80 0,00 1 963,80

0520.63.32400 NOK PLASSERINGSKONTO 200,00 0,00 200,00

Sum 80 135,86 0,00 80 135,86

KredittKontonummer Valuta Type Disponibelt 

beløp

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/
https://www.facebook.com/groups/10306897198/
https://www.facebook.com/groups/10306897198/
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Låsen til bommen ble borte for lenge siden. Hytteeierforeningen har derfor bestilt en ny 
lås som passer til nøklene som alle/de fleste hytteeierne på feltet allerede har.  
Kostnaden for en ny nøkkel ligger på ca. kr 400,- (inkl. mva og frakt). Ny nøkkel kan 
bestilles per mail til post@hytteeierforeningen-nhf.com. 
Så langt er det 3 hytteeier som har bestilt en ny nøkkel til låsen. Låsen skal tas i bruk 
først når ny bestilte nøklene har blitt mottatt av respektive hytteeierne. 
Hytteeierforeningen og veilaget skal holde hytteeierne informert om gjenbruk av 
bommen. Følg med på web-siden til Hytteeierforeningen.  
Aktuell informasjon om veien fra riksveien opp til hyttefeltet blir publisert på 
hjemmesiden til veilaget. 

Styret informerte mer detaljert om tiltaket per mail den 22.03. og på web-siden sin. 
Informasjonen kan leses i sin helhet her. 
 
Aktuell status: 

• Låsen til bommen er et såkalt systemlås og passer til nøkkelen som alle/de fleste 
hytteeier har fått levert tidligere. Nummeret til nøkkelen er 288. Hyttenaboerne 
oppfordres til å sjekke at nøkkelen de besitter er påført samme nummeret. 

• Bestillingen av låsen og nøkler (bl.a. til veilaget og Brøytesamvirket) har blitt levert 
til styret den 02.April og skal videresendes til respektive bestiller i morgen. 

• Gjermund har sagt seg villig til å være kontaktperson for hytteeiere som skal låne 
nøkkelen til bommen ved behov. Styret til Hytteeierforeningen takker Gjermund for 
denne ekstra servicen og betaler en godtgjørelse på kr 2.000,- for denne 
beredskapen. 

• Det skal settes opp et skilt nede ved riksveien som informerer både om bommen 
og tlf-nr til Gjermund. Skilt har ikke blitt levert enda. 

04/20 Automatisk bom 

I forbindelse med midlertidig gjenbruk av manuell bommen har flere medlemmer 
etterspurt styret om å legge frem et forslag for anskaffelse av en automatisk bom på 
neste årsmøtet. Styret utredet anskaffelse av en slik løsning for 3 år siden allerede. 
Denne gangen ble kostnadene til anskaffelsen estimert på ca. kr 257.000 med årlige 
driftskostnader på kr 10.000,-. 
Styret konkluderte da med at kostnadene ikke står i forhold til nytten og forslaget ble 
derfor skrinlagt av styret med det samme. 

Innstilling: Styret skal utarbeide et forslag til automatisk bom med et estimat 
av anskaffelses- og driftskostnader samt belysning av pro og 
kontra. Forslaget legges frem på neste årsmøtet til avstemming. 

Styrets vedtak:  Som innstilling.  
Eystein og Stine skal jobbe med saken 

Neste styremøte: 

Dato og sted: Tors, 07.05., kl 19 (Skype) 

mailto:post@hytteeierforeningen-nhf.com
https://hytteeierforeningen-nhf.com/index.html
http://www.nordfjellstolen.no/
https://hytteeierforeningen-nhf.com/saker/index.html

