SANDSETDALEN VEGLAG

ÅRSMELDING 2010.
1. Styresammensetning.
Per Burud, styreleder (gjenvalgt som styremedlem for 2 år)
Asgeir Midtbøen, nestleder
Bjørn Are Tveiti (gjenvalgt som styremedlem for 2 år)
Stein Inge Bjørnerud (gjenvalgt som styremedlem for 2 år)
Lornts Letnes.
Terje Sjøvik, varamedlem (gjenvalgt som vara for 2 år)
Thomas Lurås, varamedlem

Som revisor ble valgt Ståle Nyhus.
Valgkomite er Tore Lien, Knut Hagen og Asbjørn Fusche.

2. Styrearbeid.
Styret har hatt to formelle møter og behandlet12 saker.

3. Vedlikehold.
Det er inngått ny avtale med Gaute Midtbøen om vintervedlikkehold. Avtalen løper over
flere år, og er indeksjustert.
Broene over Simlar og Flåtåstaulbekken er skiftet ut med kulverter. Da det var behov for
flere rør enn planlagt, ble kostnaden noe høyere enn tilbudet lød på.
Heftig regn i august gjorde at enkelte stikkrenner flommet over og skadet veibanen.
Langvarig streng kulde og svært lite snø gjorde at det ble mye kjøving på forjulsvinteren,
Stikkrennene måtte tines jevnlig for å holdes åpne, og ising i veibanen måtte fjernes. Dette
arbeidet måtte i perioder gjøres nesten daglig for å holde veien åpen. Utgiftene tærte på
reservene i så stor grad at styret innkalte til ekstraordinært årsmøte 22, januar for å avgjøre
hva som skulle skje videre.
.

Av 131 medlemmer i veglaget møtte ca 20 stk opp på dugnad 12. juni. Takk til de som
deltok. Selv om det regnet en god del, ble alle stikkrenner på hele veistrekningen rensket
opp, og noen veigrøfter utbedret. Det ble sågar funnet stikkrenner som ingen visste om.
Det viste seg at flere stikkrenner har skader som betinger utskifting.

4. Årsmøte.
Årsmøte ble avholdt på Fjellvang Grendehus 31. mars med 25 medlemmer til stede.
Alternative måter med frivillig arbeid/dugnad som årsmøtet ba om legges fram på
årsmøtet i 2011.
5. Økonomi.
Regnskapet viser et driftsresultat på minus kr. 364.541,46. Den ekstraordinære
værsituasjonen i vinter viser behovet for reserver som kan benyttes i år som dette.
Forhøyet kontingent og forslag om ekstraordinær kontingent samt søknad til Tinn
kommune om ekstraordinært tilskudd på kr 100.000 viser hvor sårbart lager er.
Betalingsterminalen i bommen er nå online. Gebyret er derfor forhøyet til kr 50 for
enkeltpasseringer på grunn av høyere driftsutgifter.
125 medlemmer har betalt sin kontingent. Det er solgt 26 familiekort, og inntektene fra
bommen var kr 48.760,-

6. Arbeidsoppgaver framover.
Nytt styre må vedta budsjett for 2012.
Det er fortsatt behov for egeninnsats.
Det ekstraordinære årsmøtet ba styret om å vurdere en rekke tiltak. Styret vil følge opp
disse.
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