VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2018 FOR
TRONDRUDMARKA VELFORENING
Lørdag 24. februar kl. 11:00 *)
etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke.

MØTESTED :
SAKSLISTE :

Nystølkroken Kafe, Kuluset

Formann ønsker velkommen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjennelse av innkalling og saksliste
Valg av dirigent og referent
Årsmelding 2017
Regnskap 2017
Behandling av innkomne forslag
Fastsettelse av kontingent
Forslag fra styret: kr. 1.400,-.
7. Valg:
7.1. Formann – på valg
7.2. Styremedlem – på valg
7.3. Kasserer – ikke på valg
7.4. Valgkomite – på valg
7.5. Revisor - på valg

Årsmøtepapirer ligger på: http://www.nesbyen.info/

VEL MØTT
Asker 10. januar 2018

Styret

*) Tidspunktet kan bli forskjøvet noe som følge av tilstøtende møte.

ÅRSMELDING FOR
TRONDRUDMARKA VELFORENING
Årsmøte 2018
Styret i Trondrudmarka Velforening har i perioden bestått av: Øyvind Roger Hansen
(formann), Jan Olav Solberg (kasserer), Borger Warlo (styremedlem). Styret har hatt
kommunikasjon i form av telefonsamtaler, mailutveksling og møter.
Kart som viser skiløyper som prepareres i regi av Trondrudmarka velforening er publisert på
www.nesbyen.info. Helge Holm har preparert skiløypene i 2017. Det er mottatt mange gode
tilbakemeldinger.
Det er satt opp nye skilt i mange løype‐kryss. Det er sendt statusrapport for skiltprosjektet til
Nes kommune og Buskerud Fylkeskommune. Det gjenstår noe ‐ bl.a. å merke stikryss i 2018.
Skilt til sommerstier er innkjøpt.
Det deltok ca. 140 på Påskeskirennet. Arrangement komiteen besto av Anne Marit Bærug,
Monica Furst, Kjell Roar Ødeværp, Hilde og Tore Ness. En stor takk til arrangører, sponsorer
og Nystølkroken kafe!
Det er innbetalt vel avgift fra 282 hytter av 311, noe som gir en betalingsgrad på 91 %.
Trondrudmarka Velforening har fått økonomisk støtte fra Nes kommune for preparering av
Hallingdalsløypa. Tildelt støtte er kr 17 414,‐ for vintersesongen 2017/2018. Støtte som
mottas til skiltprosjektet kan ikke disponeres til annet.
Regnskapet viser et underskudd på kr 107 203,‐. Økning av medlemsavgiften til kr. 1 400,‐
ble behandlet og godkjent på årsmøtet 2017. Bakgrunn for økningen er økte utgifter til
løypekjøring.

Asker, 10. januar 2018

Jan Olav Solberg
Kasserer

Øyvind Roger Hansen
Formann

Borger Warlo
Styremedlem

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG TUR !!
Dugnad i Trondrudmarka 2018
LØRDAG 25. august kl. 10:30
Vi satser på en hyggelig dugnad også i år! Det blir en enkel
dugnadstur og mest hygge sammen med andre hytteeiere.
Det er behov for merking av stier og skiløyper ‐ og det bør ryddes
langs skispor. Vi prioriterer det viktigste. Ta med litt mat og drikke for
en rast underveis – og det som passer av utstyr som spett, sag, øks,
grensaks, etc.
OPPMØTE LØRDAG 25. august KL 10:30 PÅ NYSTØLKROKEN!
Vi regner med å være tilbake ca. kl. 15‐16.
VELKOMMEN!

Vennlig hilsen
Styret i Trondrudmarka Vel

