
Styrets beretning 2021 

Glåmhaugen hyttevel 

Styret 
Styret har bestått av: 

• Annette Krampl (styreleder) 
• Jan Petter Skodbo (styremedlem) 
• Steinar Mageli (styremedlem) 
• Geir Bye (varamedlem) 

Styremøter 

Det har vært avholdt 2 styremøter per telefon. Det har i tillegg vært mye kontakt pr. mail og telefon 
gjennom året.  

Økonomi   
Glåmhaugen hyttevel har i 2021 hatt inntekter på kr 41.200,- fra innbetalt kontingent, og utgifter på 
kr 15.777,50,-. Av hyttevelets 132 medlemmer er det 131 som har betalt og 1 som ikke har betalt 
kontingent for 2021. Det er 4 eiendommer hvor det ikke er kommet informasjon om disse er solgt fra 
grunneier. Beholdningen ved årsskiftet er på kr 174.293,91. 

Kontingent 
Tross gjentagende informajon og purringer via e-post, Facebook og direkte henvendelser med 
purringer, har det vært tidkrevende å innkreve all medlemskontingent. Vi håper dette vil bedre seg i 
kommende år.   

Årsmøte 2021 
På grunn av korona og restriksjoner rundt dette, ble årsmøtet 2021 avlyst. 

Vedlikehold av indre veinett 
Det har ikke vært behov for noe større vedlikehold av det indre veinettet i året som har gått. Det har 
kun vært tetting av hull og mindre vedlikehold. Kostnaden for vedlikehold er derfor også av 
beskjeden karakter. 

Hjemmeside 

Styret har besluttet at det ikke vil bli utarbeidet ny hjemmeside. Eksisterende side bør imidlertid 
gjennomgås og evnetuelt ryddes litt i. Samarbeidsutvalget har egen hjemmeside som dekker mye av 
den informasjonen som kan være nyttig for hytteeiere i Skei/Austlid. Det er derfor lite hensiktsmessig 
å ha to ulike sider som hver seg krever kontinuerlig oppdatering.  Se www.samarbeidsutvalget.no.  

Informasjon fra Samarbeidsutvalget 
Styret har jevnlig videreformidlet informasjon fra Samarbeidsutvalget. Det oppfordres til åfølge med 
på Samarbeidsutvalgets hjemmeside. Styremedlem Steinar Mageli har deltatt på årsmøtet i SU. 

Hjerte- og lungeredningskurs 
Hjerte- og lungeredningskurs er planlagt holdt i forbindelse med Årsmøtet i feruar 2022. Dette vil bli 
holdt av en godkjent HLR-instruktør i forbindelse med Årsmøtet. 

Planer for 2022 
Indre veinett må regelmessig vedlikeholdes og utbedres. Det er ikke planlagt noen større 
utbedringer. 

http://www.samarbeidsutvalget.no/

