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Kjære medlemmer i Grotli hytteforeining og Veglag!
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Vi håper alle våre medlemmer har hatt en rolig og fredfull julefeiring sammen med sine familier. Nå som vi er gått inn i nytt år
ønsker styret å gi alle våre medlemmer en oppsummering av året som har gått.
• Dugnad gjennomført 21 september 2019. Det ble gjennomført en vellykket dugnad med godt oppmøte, hvor det blant annet ble satt
opp brøytestikker, utbedring av hull i veier og beskjæring av krattskog. Styret vil videreføre en slik dugnad i 2020, og vi tar gjerne
i mot innspill til dugnadsoppgaver som bør gjennomføres.
• 21 september 2019 ble det avholdt årsmøte 2019 for Grotli hytteforeining og Veglag. Årsmøtet ansees som vellykket gjennomført
med god møteledelse gjennom møtet. For øvrig informasjon, vises det til protokoll fra årsmøtet 2019.
• Styreendring – Under årsmøtet 2019, samt i etterkant av årsmøtet, er følgende styreendringer utført:
• Lars Kveen
(Midlertidig Styreleder)
• Harry Grotle
(Styremedlem)
• Ole Arve Smørholm
(Styremedlem)
• Kjersti Brovold
(Styremedlem)
• Martin Klokk
(Styremedlem)
• Linn Mari Skjelkvåle Marsteintræde (Styremedlem + sekretær)
• Bjørn Norli har tatt på seg jobben som kasserer/regnskapsansvarlig.
• Under årsmøtet 2019 ble det vedtatt brøyting av tilkomstveger så lenge som mulig frem mot julen 2019. I etterkant av årsmøtet
er det gjennomført to brøytinger. Disse brøytingen har hatt en total kostnad på ca. NOK 6000, noe som styret er godt fornøyd
med. Styret anser brøytingen som vellykket både når det gjelder gjennomføring og kostnader, og alle har kunne kjørt frem til sine
hytter 2 mnd lenger med brøytingen som er utført. Kostnad pr medlem (176 medlemmer) blir kr 34 for 2 mnd. (kr 17 pr mnd).
• Hjemmesiden – Linn Mari Skjelkvåle Marsteintræde har ansvar for oppdatering av innhold på hjemmesiden. Nåværende
hjemmeside er svært kostbar i drift, kr 39 000,- for de tre siste årene totalt. Vi vurderer andre hjemmesider som er rimeligere.

Styret er opptatt av å holde alle sine medlemmer kontinuerlig informert om relevant informasjon. I tillegg til å legge ut relevant
informasjon på hjemmesiden, skal styret også etablere en Facebook-gruppe med navn «Grotli Hytteforeining og Veglag» som
fortløpende skal oppdateres med samme informasjon som legges ut på hjemmesiden. Denne gruppen skal alltid administreres av
styret i Grotli hytteforeining og Veglag,
Det har tatt tid for det nye styret å fremskaffe styreprotokoller fra tidligere styremøter og årsmøter. Dette er nødvendig for at
styret skal ha klart for seg hvilke tidligere vedtak og avtaler som foreligger. På nåværende tidspunkt har styret fortsatt ikke mottatt
styreprotokoller og avtaler som gjelder Grotli Veglag, noe som har ført til at styret ikke har full oversikt over tidligere vedtak og
avtaler som er inngått. Dette har dessverre ført til noen uheldige og unødvendige episoder, blant annet i forhold til avtalen som
tidligere styre har inngått med Skjåk Hytteservice. I forbindelse med henvendelsen fra Skjåk Hytteservice angående dekking av
kostnader for tilrettelegging av scooter-spor i hovedveiene i hyttefeltene, kunne ikke styret uten nødvendig informasjon om avtalen
betale ut dette. Dette medførte dessverre at Skjåk Hytteservice la ut informasjon på en Facebook gruppe om at en slik tilrettelegging
ikke ville bli gjennomført i 2020. Dessverre har dette innlegget i ettertid skapt mye frustrasjon blant flere av medlemmene i Grotli
hytteforeining og Veglag, som også ble ytret på Facebook-gruppen for dette innlegget. Innlegget ga dessverre ikke korrekt
informasjon. Da styret ble gjort oppmerksom på avtalen som foreligger av Tor Bruland ble dette rettet opp i umiddelbart, og Skjåk

Hytteservice fikk kjøre opp løyper som før, og tjenesten blir videreført i 2020. Styret vil for øvrig presisere at vi er godt fornøyd
med samarbeidet og innsatsen som Skjåk Hytteservice legger ned hvert eneste år.
Under årsmøtet 2019 ble styret oppfordret til å finne noen som kunne videreføre tradisjonen med å arrangere påskerennet ved
Kjostjønne. Dette har gjennom flere år vært en fin tradisjon, og bidrar til en hyggelig sosial sammenkomst for alle hytteeiere ved
Grotli. Ta gjerne kontakt med noen i styret hvis noen er interessert i å ta ansvar for å arrangere påskerennet fremover.
Påskerennet har gjennom flere år vært arrangert av Ivar N. Aarsæther, og styret ønsker å rette en stor takk til han for arbeidet
han har lagt ned. For nye medlemmer kan vi informere om at påskesprinten som tidligere er blitt arrangert hver Skjærtorsdag på
Nysætra er flyttet til Grotli.
Vi håper at flest mulig vil benytte sine hytter inn i det nye året, selv om ikke alltid værforholdene er de beste de første månedene i
nytt år. For 2020 blir det ikke brøyting av tilkomstveiene før uken etter påske (uke 16), med referanse til vedtaket under årsmøtet
2019. Vi håper at denne brøytingen vil tilrettelegge for at flere benytter sine hytter inn mot vår sesongen, som er en fin tid på
Grotli.
Til slutt vil vi ønske alle våre medlemmer et riktig godt nyttår, og vi ser frem til et godt samarbeid i 2020.

Vennlig hilsen,
Styret i Grotli hytteforeining og Veglag

