Arsberetning 2017 øksnevik hytteforening
Styrets arbeid:
Siden forrige rsmøte har det vrt avholdt to ordinre styremøter, i tillegg til utstrakt
bruk av telefon 09 elektronisk kommunikasjon. I forbindelse med prosjekter har det
vrt egne møter. Styret har fungert godt sammen.
Sosiale aktiviteter
Det ble arrangert volleyball og fotballturnering. Det ble gjennomført dugnad ito
omganger. Vi var relativt heldige med vret begge ganger, og fikk utrettet mye godt
arbeid. Pa vàrdugnaden møtte over 80 hytter, og det er utfordrende a f registrert
alle, og a fá fordelt oppgaver.
økonomi
Alle kontingenter, bortsett fra 9 stk er betalt. Likviditeten er god. Regnskapet føres
etter kontantprinsippet, og det innebrer blant annet at en stor faktura som kom I
desember, ble betalt i januar. Resultatet for âret er av den grunn ikke sà godt som
det ser Ut til pr 31.12.
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Hovedveier ble asfaltert høsten 2011. I følge vedtektene §3.4 skal nye
medlemmer etter 01.10.11 innbetale et engangs anleggsbidrag pa kr 9.000,
Arbeidet pagar, og styret har dialog med de fleste av dem dette gjelder.
Entreprenør ble bestilt til a utbedre grøfter og stikkrenner. Dette ble ufført,
men mot Steinhoggerstien er det fortsatt en skader etter stormen i høst. Dette
er bestilt utbedret av entreprenør.
VA anlegget er utbedret og igangsatt. Analyse utført av eksternt
laboratorium viser verdier godt innenfor normalen. Det er inngàtt avtale om
drift og vedlikehold med leverandør.
Flytebryggene har hatt service og ettersyn. Det gjøres oppmerksom pa at
faktura for dette arbeidet ble mottatt I 2017, men betalt i 2018.
Flere av felles elektriske anlegg, som pumpestasjoner, har hatt tilsyn. Pàpekte
mangler er utbedret av autorisert installatør.
—

Hjemmeside og Facebook.
Bade hjemmesiden og facebook fungerer bra, og blir hyppig brukt som informasjon.
Styret gjør oppmerksom pa at det ikke er mulig for medlemmer a endre informasjon i
medlemsregisteret selv. Endringer ma sendes styret. Bruk var epost. Epostkontoen
fungerer bra, med tidvis stor trafikk.
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