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Utgave februar 2019

GODT NYTT ÅR!

Årets aktiviteter startet med Øyingrennet. Det ble også denne gang arrangert ved boden ved Svarttjønna. Etter tilbakemeldinger ble
dette et meget vellykket arrangement. Takk til en engasjert komite som gjorde at arrangementet ble et vellykket arrangement, og en
hyggelig dag for alle som møtte.
For årets arrangement er valgt følgende komité: Ellen Margrete Kne, Wenke Aasenhuus, Camilla og Magnus Hagstrøm-Sjaastad, Bent
Mølnvik (leder), alle med familier.
Som komite for Øyingrennet 2020 er valgt følgende komite: Jørgen Binde (leder) Atle Hovd, Oddbjørg Skei, Vegard Lindsethmo. Alle med
familier. Leder innkaller til innledende møte hvor oppgaver fordeles. Dersom noen av ulike grunner må melde frafall ber vi at
vedkommende selv finner en annen deltaker.
Dugnaden ved Øyingen og Drivsvatnet på lørdag før pinse hadde meget stort oppmøte. Arbeid på stier og tilrettelegging for trivsel er
noe som engasjerer mange. Noe pukk er senere pakket i sekker og som skal kjøres ut i vinter til ulike områder som en forberedelse til
årets dugnad. Utkjøring bestilles og koordinert av styret i hytteeierforeningen etter nærmere avtaler om plasseringer.
Vi vil også benytte anledningen til å takke de som stilte med noe til kaffen etter dugnaden.
Er det noen som har forslag til spesielle oppgaver som de mener er nyttig for felleskapet er det fint om dette meldes til styret. Bruk
gjerne foreningens e-postadresse.
I løpet av sommeren har hytteeiere ved Svarttjønnområdet bygget ny bru ved Svarttjønna. Hytteeierforeningen bisto med søknad og
kostnadsoverslag med beskrivelser, slik at materialer etter søknad ble betalt av Strinde og Bøle Almenning. Ny bru ble bygget over den
gamle som arbeidsplattform. Den nye brua har litt større bredde en tidligere bru.
Det ble på våren oppdaget at foreningens kai ved Øyingen hadde fått kritiske råteskader. Materialer ble bestilt av hytteeierforeningen og
en dugnadsgjeng tok oppgaven og bygget ny kai på de gamle innfestinger, og som forhåpentligvis da vil vare like lenge som den gamle.
(se bilde på Facebook)
Etter at det ble framlagt forslag til fiskeregler i Strinde og Bøle Almenning på siste årsmøte, ble disse framlagt for grunneier som forslag.
Etter noen enkle korrigeringer besluttet grunneier å legge fram disse som gjeldende.
Sist vinter ble gjort avtale med Stod Idrettslag om å søke om oppkjøring av skiløyper på grunnen til Strinde og Bøle Almenning (SBA)
Tillatelse foreligger slik at løyper kan kjøres opp på grunnen til SBA. De godkjente løypetraseer er løype fra Drivsvatnet om Godtjønna
og opp til Øyingen, fra Øyingen via Løysingmunnheia videre til høydedraget ovenfor Reintjønna og ned til Øyingen.
Det er i løpet av året gjort et betydelig arbeid for å registrere alle hytteeiere i Strinde og Bøle Almenning på egne datasider. Mange
hytteeiere har vært meget positiv på henvendelsen og sendt oss e-postadresser som kan benyttes ved ulike behov. Vi mangler fortsatt
noen få, og håper de som ikke har sendt oss aktuell informasjon kan sende oss en e-postadresse som kan benyttes. Dette enten du er
medlem eller ikke. Vi oppfordrer derfor de som enda ikke har sendt oss opplysninger om e-postadresse til å sende en melding med
aktuelle opplysninger til foreningens e-postadresse.
Foreningen har nå registrert egen e-postadresse som kan benyttes ved henvendelse til styret.
styret@strindeogbolehytteeierforening.no. Denne e-postadresse kan benyttes ved henvendelse til styret, og styret vil benytte denne
ved utsendelse av aktuell informasjon
Det arbeides med å finne løsninger som gjør at aktuell informasjon og dokumenter kan lagres på egen informasjonsside via internett, og
slik at noen dokumenter er tilgjengelig for hytteeiere. Mange gamle dokumenter er i dag borte, eller ikke kjent for mange hytteeiere.
(egen sak i årsmøtet)
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Vi ser at den lukkede Facebook-gruppen for hytteeiere i Strinde og Bøle Almenning fungerer slik som vi håpet på. Vi oppfordrer derfor
alle hytteeiere i alle områder til å bruke denne for å informere om spesielle og hyggelige opplevelser. Er du ikke medlem i gruppen ta
kontakt med en hyttenabo eller meld fra via foreningens e-postadresse slik at du kan inviteres.
Etter styrets vurdering er det i løpet av året nedlagt mye arbeid med ulike oppgaver, og som vi mener er til stor nytte for hytteeierne.
Styret vil derfor takke de som dette året har bidratt slik at større oppgaver er blitt gjennomført.

Det innkalles til årsmøte for 2019 den 06.03.2019 kl. 18.30 Møtet avholdes på kontorbygget til Skanska Husfabrikken AS, 2.etg.
(Sagmesterveien 7, Steinkjer)
Sakliste:
-

-

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Godkjenning av årsmelding (dette dokument)
Godkjenning av regnskap for år 2018
Fastsettelse av medlemskontingent for år 2019
Endring av vedtekter ang innkalling til årsmøte
Valg
Annet
o Gjennomgang av saker fra møte med Strinde og Bøle Almenning. Status Bøla Kraftverk.
o Framtidig mulig løsninger for energiforsyning til fjellhytter v/ Magne Råde
o Gjennomgang av forslag til egen internettside
o Prioritering av dugnadsoppgaver for i år, oppgaver-, og kostnadsstyring.
o Innkomne saker
Fri diskusjon om tema som er av interesse (ikke referatsaker)

Saker som av medlemmene ønskes behandlet som årsmøtesak kan meldes til foreningens e-postadresse senest innen 22.02.19
Etter møtet vil bli servert kaffe/brus og noe å bite i.

VI ØNSKER ALLE HYTTEEIERE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET.
For nye hytteeiere vil dette være en fin anledning til å bli kjent med andre hytteeiere, og om foreningens aktiviteter.

Det blir anledning til å betale årets medlemskontingent ved møteslutt, enten med kontanter eller VIPS.
Vi benytter anledningen til å oppfordre alle hytteeiere til å være medlem.
Vi trenger «felles penger» til å bistå med vinterveier, løypekjøring, vedlikehold av stier, bruer etc.

