
 

 

Jørstadtoppen Vel. 
                                                                          R E F E R A T 
   
                                                                    fra årsmøtet   23.07.11 
 
Følgende medlemmer var til stede: I. Andersen, Bang, Braathen, Jensen, Johannessen, Kruse, Jakobsen, Haraldsen, 
Skarpnord, Steen, Lindblad/Falck, Lystad   
 
17 frammøtte fra 12 hytter,  
 
1. Møtet ble åpnet av Odd-Egil Jensen som ønsket velkommen. 
 
2. Innkallingen.  Ingen kommentarer til innkallingen. 
 
3. a) Valg  av møteleder:  Knut Jakobsen enstemmig valgt. Han overtok nå ledelsen av møtet. 
    b) Valg av referent : Vårun Jensen enstemmig valgt. 
 
4. Velets virksomhet. Odd-Egil Jensen orienterte - i stikkords form oppsummert slik: 
    - mye arbeid med vann og avløpsopplegget i denne perioden. 1 Toppentreff. 
    - Det har blitt holdt 1 dugnad med 19 fremmøtte for å rydde langs veikanter fra møteplass og  

 ned til Sandviksveien langs veien og kjørt bort kvist m.m til Gatedalen. 
 Kommunen har vært på befaring langs sommervannsledningene i hele området og gjort sine observasjoner.  
 Velet vil komme tilbake med opplysninger om hvilke planer kommunen har for sommervann framover.    
   
  

5.  Regnskapet ble gjennomgått av Odd-Egil Jensen.  Ingen merknader. 
 
6.  Ingen innkomne forslag. 
 
7.  Fastsettelse av kontingent: Vedtak: Beholdes uforandret  -  300 kr pr år. 
 
8.  Valg: Hele styret var i prinsipp på valg, men på grunn av at Gunnar Ellefsen var på ferie og at Tore Solheim  

trekker seg, var styret litt redusert på årsmøtet. Da ingen av de fremmøtte Velmedlemmer ønsket å tre inn som 
varamann,  vil det bli jobbet med å få inn ny varamann i de nærmeste dager etter Tore Solheim. 
De øvrige medlemmer av styret ble gjenvalgt: Knut Jakobsen, Gunnar Ellefsen, Johnny Skarpnord og Odd 
Egil Jensen. Styret konstituerer seg selv. 
Som ny varamann etter Tore Solheim ønsker vi  Mette Lise Simensen velkommen. 

      
 

9.  Orientering om Høysand VA og entreprenør Grimsrud videre arbeid ved Odd-Egil. 
 

  Entreprenør Grimsrud vil etter ferien forsette arb. med å legge vann/avløp inn til vegg  for hyttene de har avtale     
  med.   Det er opplyst om at det kun er 2 hytter  det gjelder her på Toppen.  

     Veien fra avkj. til strand og  opp på toppen i løpet av høsten bli rettet opp og asfaltert (satt tilbake i den    
     stand det var før arbeidet startet). Strekningen fra Sildeviksveien bort til avkj. Jørstadveien legges det 
     oljegrus/knust asfalt, da vi ikke har tillatelse å legge fast dekke på grunn av fornminne-granskning. 
     Det vil bli gjort noe arbeid med å drenere bort vann ved å grøfte og legge rør.   
 
    Ketil O. undersøker med spesialister om overvann på myra og hva gravearbeidene kan ha forårsaket.   
 
    Kommer tilbake etter hvert vedr. sommervannsledning og overvann på myra.  
    Vi sjekker også hva det vil koste å måke fra postkassene og opp til garasjene. 
   
    Ansvar for påkopling /avstenging av sommervannet : Gunnar Ellefsen 
 
    Sommervannsopplegget beholdes for dem som ikke er med i VA-laget, og de må da ta ansvar for  
    å drifte dette. Sommervannet er jo også viktig å ha ved evt. branntilløp.  
 
      
Årsmøtet var nå slutt.  
 
Det ble servert kaffe og kringle. 
 
 
Jørstadtoppen  24.07.11                        Vårun Jensen referent 


