Jarenvatnet grunneierlag
Stiftet 15.06.2011

Protokoll fra årsmøte 2014
Årsmøtet ble avholdt på Gran Rådhus, møtesal
Brandbukampen, Rådhuset, Jaren tirsdag 29. april kl.
19.30.
Det var 15 fremmøtte medlemmer på årsmøtet.

Saksliste
1.

Åpning - Leder Hans Thaulow ønsket velkommen til
årsmøtet. Det var en kort presentasjon av alle
møtedeltakerne.

2.

Valg av møteleder og referent; Hans Thaulow ble
valgt som møteleder og Bjørn Anders Hoff ble valgt som
referent.

3.

Godkjenning av innkalling; Innkalling ble sendt eller
levert alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet.
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

4.

Godkjenning av saksliste.
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

5.

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Harry Brenna og Sigmund Tangen ble valgt til å
skrive under protokollen.

6.

Årsmelding
Sekretær Bjørn Anders Hoff leste årsmeldingen.
Det var en tilføielse; Det ble arrangert
ekstraordinært årsmøte den 21.05.14 på

Rådhuset hvor 10 medlemmer deltok. Sak var
vedtektsendringer.
Ellers opplyste Lars Erik Sundmark at
domenenavnet for Jarenvatnet nå var sikret.
Årsmeldingen ble godkjent.
Regnskap m/revisorberetning

7.

Kasserer delte ut og kommenterte lagets første
regnskap. Da det ikke har vært utpekt revisorer i
inneværende år tok styret ansvaret for regnskapet dette
året. Ingen spesielle kommentarer til regnskapet.
Budsjett 2014 og arbeidsplan for 2014- sak 11.

8.

Møteleder opplyste at styret ikke har satt opp
forslag på budsjett, men at styret bruker det som
til må til for å få til forsvarlig drift for å komme i
gang. Budsjett lages først neste år.
9. Innkomne saker
Ingen innkomne saker. Saken om godtgjørelse for
styret taes opp igjen som ordinær sak neste år.
10.

Valg

Styreleder:

Hans Thaulow

gjenvalgt 1 år

Nestleder:

Geir Rune Syversen

ny 2 år

Kasserer:

Pål Skjervum

ny 2 år

Sekretær :
valg

Bjørn Anders Hoff

Styremedlem: Lars ErikSundmark

2 år ikke på
2 år ikke på valg

1. Varamedlem:

Sissel Skjervum Bjerkhagen

2. Varamedlem:

Knut Horgen

Revisorer;

ny 2 år

ny 2 år

Marta Presteseter

ny 2 år

Bettzy Merckoll

ny 2 år

Valgkomite:



Kristen Gjefsen

gjenvalgt for 1 år

Halvor Gjerdingen

gjenvalgt for 1 år

Gunnar O. Skiaker

gjenvalgt for 1 år

11. Aktiviteter 2014-15

 Dugnad lørdag 10.05.14. oppmøte kl. 10.00 på Hvamstadlandet – grilling på ”Badestranda” kl.
1300.
 Fortsette arbeidet med å rydde ”plastskiver”.
 Fortsette arbeidet med å få til fiskekort – foregår
en del ulovlig og ikke human fisking i vatnet.
 Lage grunneierkort.
 Følge opp arbeidet med skjøtsel rundt vannet.
 Søke Randsfjords Reguleringsfond om midler til
bord/krakker m.m.
 Fortsette arbeidet med skilting på flere språk
rundt vannet sammen med kommunen og
fylkesmannen.
 Oppsetting av søppeldunker og evnt. få til en
avtale med HRA.
 Hjemmeside på internett.
 Følge opp hjemløse båter – alle som har
fremmede båter liggende på sin eiendom må
melde fra om dette til styret om dette så skal vi
følge opp saken.

Styreleder Hans Thaulow takket for tilliten, og takket for at
så mange hadde møtt opp. I tillegg mente han at ut fra
årsmøtets diskusjoner og ytringer, var det mange viktige
saker å ta fatt på for styret.

_________________________

_____________________

Harry Brenna

Sigmund Tangen

12.Orientering fra styret om aktuell sak –
Kloakkledningen fra Gran til Brandbu via
Jarenvannet v/Virksomhetsleder Trygve Rognstad
Rognstad hadde et veldig fint innlegg om den nye
kloakkledningen.

Jarenvannets grunneierlag innkaller til
dugnad

lørdag 10. mai 2014 - oppmøte på Hvamstadlandet kl.
10.00.

Målet med dugnaden er å rydde langs vestsida av Jarenvannet.
Plasser vi ønsker å rydde/ordne opp på er Hvamstadlandet,
Hvattumslandet og Jahrhaug. Vi deler oss derfor i 3 grupper og
gjør en innsats på nevnte plasser.

Kl. 13.00 møtes vi på Badestranda til grilling. Ta med det du trenger
selv.

Ta med hansker, rive, stol, kopp, masse arbeidslyst og godt humør.
Ikke værforbehold.

Velkommen!

Hilsen styret

