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Lørdag 11.juli 2015 kl. 1400 
 

 
    

1. Dagsorden   
Konstituering: Bjørn Lind ønsket velkommen.  

Valg av ordstyrer: Bjørn-Erik Børresen 
Valg av referent: Anne Grethe Aarnes  

Valg underskrift protokoll: Bjørn Åge Ådum og Morten Mile 
   

2. Styrets beretning   

Styrets beretning ble lest av Bjørn-Erik Børresen. Det var ingen 
kommentar til beretningen. Beretningen ble godkjent. 

 
3. Saker som skal opp til avstemning, innsendt på forhånd. 

Ingen saker. 
 

4. Regnskap 2014-2015 
Regnskap godkjent. 

 
5. Forslag til budsjett 2015-2016 

Styret ønsker å øke kontingenten til kr. 4000 pr. år. 
Begrunnelsen for å øke kontingenten er fordi det blir økte utgifter i 

forbindelse med isolering av pumpehuset, vannsaken og større utgifter på 
vannverket. Bjørn Lind redegjorde for at vannsaken er en stor utgift. Det 

ble foreslått at man kunne øremerke penger til vedlikehold av vannverket, 

og at det var greit med et vedlikeholdsfond til dette formålet.  
Det ble også stilt spørsmål om hva som er forsikret. Bjørn Lind opplyste 

om at pumpehuset og vannverket er forsikret, men at ikke alt dekkes av 
forsikring. 

Budsjettet ble godkjent. 
 

6. Valg av styret, revisor og valgkomitè. 
Valget ble gjennomført i samsvar med valgkomiteens forslag.  

Formann: Bjørn Lind                                                                               
Sekretær: Anne Grethe Aarnes                          

Kasserer: Ellen Røyert 
Styremedlem: Per Egeberg                               

Styremedlem: Frank Rydland                           
Revisor: Dag Paulsen                               

Valgkomitè: Kjetil Aanerød og Lars Røiri 

 
 



 

 
 

7. Informasjon om vann og kloakksaken. 

Bjørn Lind informerte om at det har kommet mange svar fra Hurum 
kommune, men det virker som om man ikke helt vet hvem som sitter med 

ansvaret i kommunen. Det har ikke vært noe framgang i saken siden i fjor.  
Pr. i dag: Det kommer mer informasjon og endringer, men vi vet ikke når. 

Mer sannsynlig med 5 år enn 1 år før det skjer endringer. 
Det rapporteres om god kvalitet på vannet. 

 
   

8. Eventuelt   
Parkering: Øverst i Rødtanglia er det tillatt å parkere for alle. Det er ingen 

privatparkering der. Det samme gjelder i Rødtanglia, der det gamle 
postkassestativet stod tidligere.  

 
Det kom forslag om å gjøre om dugnadsordningen, slik at det blir annet 

hvert år. Styret ser på ulike ordninger. 

Det har ikke blitt gitt noen dugnadsgebyrer i år. 
 

Det ble presisert at det er båndtvang for hunder, og at hundeeiere må 
påse at de har hundene sine i bånd. 

 
Det var et ønske om at det kommer viktig informasjon på SMS eller mail, i 

tillegg til at informasjonen blir lagt ut på hjemmesiden. I tillegg kom 
vårmeldingen for 2015 ut litt sent. 

 
Det var 42 stemmeberettigete medregnet tre fullmakter.  

  
Anne Grethe Aarnes 

Ref.  
   

   

Morten Mile                                                           Bjørn Åge Ådum  
Protokoll                                                                Protokoll  

   
   

 


