Protokoll fra ordinær generalforsamling Løgeheia Hyttegrend
Torsdag 14. april 2022
Storstova 2. etg. kl. 17:00
1. Godkjenning stemmeberettigede
Styrets leder Kjell Eide ønsket velkommen til generalforsamlingen og gjennomførte
opprop. Av hyttegrendens 50 hytter var 38 representert på generalforsamlingen.
2. Godkjenning av innkalling
Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen og den ble enstemmig godkjent.
3. Valg av dirigent
Styrets leder ble enstemmig valgt.
4. Valg av 2 stykk til signering av protokoll
Atle Høgberg og Erling Lende ble enstemmig valgt til å signere protokollen fra
generalforsamlingen.
5. Godkjenning Årsmelding
Styrets leder henviste til utsendt årsmelding. Det ble kommentert at Hyttegrendens
representanter i komiteer eller utvalg bør fremkomme i årsmeldingen. Det ble opplyst at
Erling Lende er vår representant i løypekomiteen på Knaben. Det fremkom ingen andre
kommentarer og med inntak ovennevnte tilføyelse ble årsmeldingen enstemmig godkjent.
6. Godkjenning Regnskap
Styrets leder refererte hovedtallene i regnskapet og kasserer bekreftet at alle
medlemskontingenter for 2021 var innbetalt. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.
7. Vedtak av «valg rotasjonsliste»
Ifølge «rotasjonslisten er det hytte nr 16 og hytte nr 96 som skal stille med
styremedlemmer for 2 år.
Dan Lillesund og Otte Omdal ble enstemmig valgt.
Styret består da av:
Tone Tjørnhom
John Petter Åsebø
Kjell Eide
Otte Omdal
Dan Lillesund
8. Vedtak medlemskontingent
Styrets forslag om uendret medlemskontingent ble enstemmig vedtatt. Kontingenten for
2022 er dermed kr 2 500 pr hytte.
9. Valg av revisor
Anders Tangen ble foreslått og ble enstemmig valgt.
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10. Ny reguleringsplan – Informasjonssak
Saken var belyst på forhånd ved at det den 8. april 2022 ble sendt ut av 2 dokumenter til
medlemmene:
• Oppsummering av saken fra arbeidsgruppen
• Notat fra Karttjenester AS som har utredet alternative muligheter.
Erlend Opheim og Tor Magne Madsen redegjorde for arbeidet som var gjort etter vedtak
på ekstraordinær generalforsamling 3. januar 2022.
Spørsmål fra medlemmene ble besvart og etterfølgende diskusjon oppsummeres slik:
• Veiforslag internt i hyttefeltet var det dårlig stemning for, da det blir skjæringer
på opp til 5-6 meter i deler helt inn mot eksisterende hytter. Lengdeprofilen viser
et krav til senkning/heving av terreng på opp til 3-4 meter.
• Det ble diskutert hvorvidt det i det hele tatt har noe for seg å forsøke nærmere
dialog med Løgeheia 2.
• Flere medlemmer stilte spørsmål om den juridiske gyldigheten omkring
veibestemmelser til Løgeheia 2.
• Flere medlemmer tok til orde for at de ikke ønsker kjøring noen plasser i
hyttefeltet og at den fremlagte rapporten beviser at bilkjøring ikke lar seg gjøre.
• Styrets leder konkluderte med at innspillene tas til etterretning og at det er lunken
interesse for videre utreding av veimuligheter.
• Videre arbeid for endring av reglene for kjøring i hyttefeltet må eventuelt gjøres
på initiativ fra hytteeiere/gruppe av hytteeiere med like interesser.
• Videre arbeid med endring av reguleringsplan for hyttefeltet utenom vei, må
eventuelt komme etter nærmere initiativ fra medlemmene.
Styret ønsker i forbindelse med diskusjonen på årsmøte beklage at det i presentert kart var en
uheldig plassering av parkeringsplass, men vil også vise til Karttjenester AS sin kommentar i
sitt notat (side 2 3. avsnitt) om parkeringsplass og en eventuell plassering:
«Parkeringsplass i øvre del er i skissen vist som utvidelse av eksisterende areal/tomt. Det
antas imidlertid å være aktuelt å føre veien videre helt opp på platået. En slik løsning
forutsetter da at traseen enten går på nedsida av tomta (over eksisterende lekeområde som
da må tilpasses / flyttes) eller på oversida (med tilhørende noe større terrenginngrep).»

11. Behandling av innkomne forslag – Ladeanlegg for elbil
Løsningsforslag for elbil ladeanlegg i Løgeheia Hyttegrend, utarbeidet av Hans Petter
Sønju og Jan Forsell, var sendt ut til medlemmene på forhånd. Kommentarer til forslaget
fra Jan Sverre Didriksen var også gjort kjent for medlemmene.
Jan Forsell redegjorde for forslaget på generalforsamlingen og spørsmål fra medlemmene
ble besvart.
Medlemmene ga positive tilbakemeldinger på forslaget. Det kom ingen innsigelser på at
initiativtakerne Sønju/Forsell kunne arbeide videre med å samle nok deltakere til at
prosjektet med å etablere elbillader kan finansieres og gjennomføres.
Sønju/Forsell konfererer nærmere med styret etter behov.
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Kjell Eide
Referent

Atle Høgberg
Valgt til å signere protokollen

Erling Lende
Valgt til å signere protokollen
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Elektronisk signatur
Signert av

Dato og tid
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Eide, Kjell
Norwegian BankID

10.06.2022 08.07.33

Lende, Erling
Norwegian BankID

10.06.2022 08.21.53

Høgberg, Atle
Norwegian BankID

10.06.2022 21.32.32
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