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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 

LØRDAG 5. MARS 2016, RØDE KORS HUSET KONGSBERG. 
 

 

Rapport fra Aktivitetsgruppa. 

Rapporten som ble vedlagt møteinnkallingen, er utarbeidet av Aktivitetsgruppas leder Anders Lensby.  

Rapporten ble lest opp av Jon Kavli Nilsen. 

Han utrykte videre stor anerkjennelse til arbeidet som utføres i Aktivitetsgruppa og de som var til 

stede fra gruppa ble bedt om å reise seg for å motta ytterligere applaus. Det ble også sendt noen 

takkens ord til ildsjelene fra Breiset & Omegn Løypelag som har stått på gjennom hele sommeren for 
å få ført fram de fine løypetraséene til Heia. 

 

Deretter åpnet Jon Kavli Nilsen medlemsmøtet for ordet fritt.  

 

Flere tok til orde for at vi ikke måtte glemme all innsats som er utført gjennom alle tidligere tider til 

«gamle kara» der Borrebæk, Torgersen og Kristiansen m.fl. stod sentralt. Svein Torgersen mintes alle 

de gangene han på vei til Breiset, kom forbi «Sprengningsgropa» og etter stort snøfall måtte ta ned 

skuffen fra treet og rydde plass til skiløypa. Det ble med den skituren den søndagen. Selv om det årlige 

bidraget til Breiset og Omegn Løypelag blir nødvendig for å opprettholde de flotte sporene vi nå har 

fått, må vi ikke glemme det bidraget alle medlemmene har betalt og betaler for gjennom 

velkontingenten samt verdien av dugnadsinnsatsen som mange bidrar med for å opprettholde de 

interne vinterløyper og sommerstier i tilknytning til hytteområdet. Mange har grunn til å glede seg 
over å se tilbake på alt arbeidet som er utført med mange hyggelige stunder, mye moro og mye slit. 

Flere uttrykte begeistring for nye flotte opplevelser på turer inn til Breiset.  

Andre tok til orde for at bidraget til de flotte løypene gir verdiøkning for hyttene, at det allerede var 

registrert henvisninger til det flotte skiløypetilbudet i hyttesalgsannonsene.  

 

Per Sagen rettet til slutt en takk til styret for deres innsats. 

 

Styreleder takket alle for oppmøtet og ønsket alle vel hjem og en takk til de gode hjelperne på 
kjøkkenet som sto for servering av kringle, kaffe og mineralvann. 

Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl: 13:30. 

 

Referent: Vidar Skovli  


