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1. STYRETS BERETNING. 
 

Styret har for inneværende periode bestått av Kurt Holtermann, Tore Schjelderup og May Britt Risheim. 

Møteaktiviteter har foregått via telefon og mail, samt ett møte på hytta til Kurt&Ulla. 

Sosiale tiltak 
Dette er aktiviteter som oftest gjennomføres i påsken. Pga. dårlig skiføre ble det ikke gjennomført after ski 

hos Ulla&Kurt. Medlemmer på Liv Jørun hytta tok initiativ til påskequiz. Dette var et populært innslag, dog 

var det bare deltagelse fra de nærmeste hyttenaboene.  Rune & Linda stakk av med førstepremien. 

Slike aktiviteter samler foreninga og skaper fellesskap. Styret oppfordrer flere til aktivt å ta initiativ til slike 

sammenkomster. 

Vannprøver 

Under fjorårets årsmøte ble hytteforeningens engasjement i dette diskutert. Slik styret oppfattet årsmøtet det 

slik at disse oppgavene må være en del av prosjektet kultivering av vannet. Hytteforeningen er «vaktbikkjer» 

og pådrivere for at det taes vannprøver. Dette er en viktig innsatsfaktor for å finne kvaliteten på vannet og 

sette i gang eventuelle tiltak ved unormale bakterieverdier.    

Dugnad. 

For siste året har det ikke vært avholdt felles dugnad. Styret får tilbakemeldinger på at taket i Einarhuken er 

lekk. Saken er tatt tak i og det vil bli avholdt dugnad rundt årsmøte dato. 

Stien rundt vatnet. 

Dette er ei sak som har vært presentert på mange årsmøter, og styret er av den oppfatningen at det er viktig 

å nevne denne fordi vi ønsker at hytteeiere skal ta initiativ til å legge til rette for ferdsel langs vannkanten. 

Styret greier ikke å samle medlemmer til dugnad for å bedre områder men er åpen for initiativ fra 

medlemmer for dugnad/ løsninger. 

Kultiveringsprosjektet. 

Prosjektet går sin gang og i 2013 var 3. gang vi gjennomfører kultiveringsfiske. Gjennom fisket ble det tatt 

opp 27 kg fisk. 6 – 7 medlemmer med Rune Martin i spissen gjør et flott arbeid for å få opp kvaliteten på 

fiskebestanden. Det 5. året vil det bli prøvefiske der vi registrerer og måler fiskene og får dette resultatet 

sammenlignet med målingene i 2010. Spennende å se om dette gir virkning. For medlemmer er det bare å 

ta del i dette arbeidet. Ser ut til at dette vil bli gjennomført hvert år i årsmøtehelga. 

Andre saker. 

På årsmøtet 2013 ble det også luftet stemning for lavterskel turløyper sommer. Vi har begynt å merket sti 

opp til Jettegryter og videre til Glefjellet. Det er lagt ut forespørsel på facebook om det er noen som har 

mulighet å lage skilt. Det har ikke kommet respons på dette.   

 

 

 

 

 



 

 

2. REGNSKAP 
 

Saldo pr 1.7.2013 20 900,13kr  

Inntekter
Kontantkasse 1 525,00kr            

Årsmøte myntkast 1 350,00kr            

Medlemskontingenter 3 400,00kr            

Medlemskont 2013 200,00kr               

Brøyting 200,00kr               

Renter 20,68kr                  

Sum inntekter 6 695,68kr      

Utgifter
Årsmøte 851,60kr               

Brøyting av vei 3 000,00kr            

Bankgebyr 150,00kr               

Sum utgifter 4 001,60kr      

Årsresultat 2 694,08kr      

Saldo pr. 1.7.2014 20 980,21kr    

Kontantkasse pr 1.7.2014 2 614,00kr      23 594,21kr  
 

Saldo 1/7.2014  23 594,21kr              

 

*) Kontantkasse pr. 1/7-2013 på kr 1525,- tatt inn i regnskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Revisjonsberetning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MEDLEMSKONTINGENT. 
Kontingenten har siden oppstart vært kr 200,- pr. hyttemedlemsskap. I dag har vi rundt 23 000 på konto og 

et naturlig spørsmål blir hva skal kontingenten dekke? 

Styret er av den oppfatningen at det er greit å ha litt penger på konto og ser ikke noen prosjekter framover 

som tilsier at det virker fornuftig å akkumulere opp vesentlig større beløp. I dette ønsker styret en debatt om 

medlemskontingenten og våre utgifter til brøyting og legger fram følgende forslag.    

«Medlemskontingenten økes til kr. 300,-.   

Brøytekostnader for påsketrafikk til hyttene holdes på et akseptabelt nivå og inngår i kontingenten» 

4. INNKOMNE FORSLAG 
 Hjemmeside for hytteforeningen. 

Styret sonderer muligheter for å få lagd ei egen hjemmeside for foreningen. Dette i kombinasjon med 

facebookgruppe skal gjøre det enkelt for medlemmer og andre å skaffe seg informasjon om foreningen og 

aktivitetene.  

Ei egen hjemmeside skal ikke være en erstatning av vår facebook gruppe men et supplement. Facebook 

gruppa vil bli brukt som før der adhoc presentasjoner og korte beskjeder vil bli lagt ut. Vår egen hjemmeside 

skal ta vare på historikken og være en informasjonskanal for aktiviteter/oppgaver. Strukturen og 

organiseringen av denne vil være overlegen facebook opplegg. I tillegg vil bilder og presentasjoner være 

foreningens eie. 

Positive sidene  

- Vi får presentert hytteforeningen på en bedre måte. 

Tar vare på og flere får lettere tilgang til historikken  

Lettere for medlemmer/andre å sette seg inn i arbeidet. 

Kan lage reportasjer om hver enkelt  hytteeiere – «hjemme hos… Bilder og slike reportasjer er 

hytteforeningens eiendom og vil kunne struktureres bedre på vår egen hjemmeside. 

Epostadresse til hytteforening kan abboneres på hos samme tjenesteyter som for domene.. 

Koster hytteforeningen kr 5000,- engangsinvestering + ca 1000 i året for å abonnere på domene . Det 

kreves ressurser for administrering. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. VALG 
 

Styret pr 31/7-14 

Leder:   Kurt Holtermann  Ikke på valg    

Sekretær:    Tore Schjelderup  På valg 

Kasserer:   May Britt Risheim  På valg  

 

Iflg. vedtak skal representanter til styret velges for 2 år. 

 

6. KÅRING AV ÅRETS TURGÅER. 
 

Årets turgåer blir trukket ut ved at hver deltager får en navnelapp i kurven pr. navnetrekk skrevet i boka. 

Dette gjelder for perioden mellom årsmøter. 

 

2006: Petter Hamlot Nilsen 

 2007: Ulla Holtermann 

 2008: Petter Hamlot Nilsen 

 2009: Ulla Holtermann 

 2010: Aud Sørensen 

 2011: Aud Sørensen  

 2012: Hanne Schjelderup 

 

 2013:   Wenche Hamlot Nilsen 

  

 

 
 



 

 

 

HYTTEMEDLEMMER 
 

Are Larsen 

Arnt og Nina Klausmark 

Aud Sørensen 

Bjarne Fredriksen 

Brynjulf Hansen 

Else-Mari Fjeld 

Glenn Edqvist 

Kurt Holterman 

Kurt Larsen 

Liv Jørunn Andreassen 

May-Britt Risheim 

Ragnar Hansen 

Rita Pedersen 

Rune Hjelmsø  

Rune Martin Hansen 

Sidsel Sjursen 

Tore Schjelderup 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

HYTTESANGEN  
Dyrene i Afrika....... 

Dette er ei lita vise som du nå får høre 

om hyttefolket rundt et vann og alt de har å gjøre. 

Fisker gjør vi dagen lang, griller mat og tar en dram. 

Rundt vårt kjære Sandevann vi trives alle mann. 

 

Den første hytta den kom opp for lenge lenge siden 

nå er det ca. 30 stk som står her side og side. 

Rundt vårt flotte Sandevann møtes vi sånn dann og vann 

Snakker skit og tar en sang og muligens en dram! 

 

På Pinseaften i null en så møttes vi rundt vannet 

for da var alle enige, forening skulle dannes. 

Foreningen den fikk ett navn, og årsmøte kom vel i havn. 

Å møtes slik sånn dann og vann det liker alle mann. 

 

Nå er det tid for årsmøte igjen ved Sandevannet 

da møtes stort og smått ved en av hyttene ved vannet. 

Først vi møte holder av, så samles vi til lystig lag. 

Lek og show for stort og smått pluss mat og noko godt!! 

 

Å møtes slik er blitt en tradisjon vi vil bevare 

vi er en lystig gjeng som alle trives med hverandre. 

Møtes gjør vi dann og vann, rundt vårt flotte Sandevann. 

Og møtes sånn i sus og dus det gir oss en slags rus. 

 

Hanne Schjelderup 2001  

 



 

 

VEDTEKTER  
 

§1. Sandvatnet hytteforening skal ivareta medlemmenes interesser overfor 

kommunale myndigheter, grunneiere og andre aktuelle interessepartnere og 

etablere samarbeid med disse. 

§2. Sandvatnet hytteforening skal være pådrivere for å holde veien kjørbar og i 

god stand. Videre skal foreningen fremme samhold og godt naboskap 

hytteeierne imellom og ivareta og utvikle et godt rekreasjonsmiljø i pakt med 

områdets naturlige kvaliteter. 

§3. Rett til medlemskap har hytteeiere som naturlig sokner til Sandvatnet. 

Innmelding skjer til styret, og årskontingent/avgift fastsettes av årsmøtet. 

Medlemsåret er fra 1/8- 31/7  

Styret kan beslutte medlem strøket dersom kontingenten ikke betales. 

§4. Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 

år av gangen.  For sesongen 2001/2002 velges kasserer og sekretær for ett 

år. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er tilstede. Styret kan 

ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover årsmøtets vedtak. 

§5. Årsmøtet avholdes medio august hvert år. Kunngjøringer skjer skriftlig til 

medlemmene eller på annen forsvarlig måte med minst 14 dg. varsel. 

 Årsmøtet behandler: 

Styrets beretning, årsregnskap, valg, kontingent, innkomne saker. 

§6 Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, 

eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. 

 

§7. Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte 

stemmene. 

 

 

 

 


