Årsberetning Buvassbrenna
Hytteforening 15.april 2022
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Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av to stk til å signere protokollen
Referat fra foregående Generalforsamling, 9.oktober 2021

4. Revidert regnskap som følger kalenderåret v/Eldbjørg Alise Hansen

5. Gjennomgang av beretning fra 2021/2021 v/Bjørn H.Moshuus

6. Innkomne forslag og styreforslag med innstillinger. Forslag fra medlemmer skal være
skriftlig og må være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen holdes.
------------------------

4. Revidert regnskap som følger kalenderåret v/Eldbjørg Alise Hansen
Se vedlegg.

5. Gjennomgang av beretning fra 2021/2021 v/Bjørn H.Moshuus
Vann og avløp
Bjørn og Sigve, fra styret, hadde møte med grunneier Nils Rodegård 28.desember 2021 og i
påskeuken 2022 vedrørende plan for vann og avløp, Knut Robertsen (Asplan Viak) deltok i
møtet. I møtene ble det foretatt en grundig gjennomgang av status for vann og avløp slik
situasjonen er per i dag. Dette videreformidles til hytteforeningens websider.

Reguleringplaner
Hytteforeningen og 5 medlemmer sendte inn innspill til ny reguleringsplan for Buvasslie
hyttegrend gbnr 56 bnr 328 mfl i slutten av januar 2022.
Styret forventer at det kommer også et forslag til ny reguleringsplan for hyttefeltet til Bent Øie
etter påske.

Rekruttering av nye medlemmer
Medlemmer av Buvassbrenna hytteforening, oppdatert 3.4.2022 det er 40 medlemmer.
Oversikt finnes på hytteforeningens websider.

Løypeplaner
En bedre tilknytning til løypene på Lyseren. En eventuell løype fra Krafselien til Lyseren.

Gjengroing på feltet
Vedlikehold, vegetasjon og hvilke type landskap ønsker hytteforeningen det skal være I
området? Styret spilte inn til nevnte reguleringsplan at denne tematikken bør adresseres.

Styremøter fra oktober 2021 til april 2022.
Styret har avholdt 6 styremøter i perioden.

6. Innkomne forslag og styreforslag med innstillinger.

Fra Willy Amundsen:
«At 20km.skilt ikke blir respektert. Veldig mye stygg kjøring spesielt i vinterferien.
Vi er fortvilet over at enkelte hundeeiere slipper hunden løs og at de ikke plukker opp møkka
etter hunden. Dette er ikke greit. Vi har hatt flere tilfeller hvor ungene kommer inn
m hundemøkk på klærne. Dette er helt unødvendig synes vi.
Vi gjør også oppmerksom at det er båndtvang hele året på Buvassbrenna iflg grunneier.»

