
 

 
 

Referat fra medlemsmøte 2022 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 
LØRDAG 12.MARS 2022 KL. 13.00, RØDE KORS HUSET KONGSBERG 
 

Møtet ble avholdt i etterkant av årsmøtet 2022.  

Eva Ellefsen åpnet møtet og inviterte til å ta opp saker, kommentarer eller spørsmål. 

Saker varslet på forhånd:  

• Vedr. salting og vedlikehold, fra Svein Torgersen. Erfaringer med støv etter at veiene 
ble oppgradert. Grunneier Thomas Tinne svarte om hva slags grus som er brukt og at 
dette er en vanlig type grus som brukes på mange veier i kommunen.  

Både bruken og farten på veiene er høyere enn før. Det blir også mer støv ved tørt 
vær. Dersom det skal saltes må dette gjøres på våren, helst i regnvær. I 2021 ble det 
nok saltet for sent til at dette hadde full effekt.  

Thomas Tinne mener at støving ikke enkelt kan gjøres noe med, annet enn at farten 
på holdes nede og at det kan saltes, evt. med annet type stoff enn saltet som ble 
brukt i 2021.    

• Status for utvidelse av hyttefeltet, ved grunneier Thomas Tinne. Thomas Tinne 
redegjorde for tre hyttetomter som er solgt nede mot Høymyrvann og at J-feltet 
antagelig kommer til å utvides med tre nye tomter som fortetting i feltet. Han 
redegjorde også for ønsket utvidelse i forlengelse av C-feltet, men dette er en plan 
noe frem i tid. Dette feltet er ikke regulert ennå.  

• Rapport fra Aktivitetsgruppa 
Rapporten var sendt ut sammen med Årsmøtesakene. Aktivitetsgruppas leder 
Anders Lensby redegjorde for aktiviteten og løypedugnader, samt svarte på 
spørsmål. Lokale ryddejobber i løypene er det fint om alle bidrar til.  

• Svein Torgersen og Anders Lensby tok opp arrangering av påskeskirennet. Det er 
behov for en ny gruppe som kan arrangere påskeskirennet eller tilsvarende 
arrangement hvis det ikke er snø. Dette er et viktig sosialt arrangement i hyttefeltet. 
Påskeskirennet har vokst til å bli et stort arrangement, men trenger nødvendigvis 
ikke å være det, det er opp til de som vil overta. Det bes om at de som kan være 
interessert i å ta ansvar for arrangementet tar kontakt med styret eller Anders 
Lensby for erfaringsoverføring. 

Andre saker som ble tatt opp: 

• Eva Ellefsen tok opp spørsmålene som har kommet etter at Notodden kommune har 
økt takstgrunnlaget for eiendomsskatten. Styret har bedt om et møte med Notodden 
kommune og har fått ja til dette. Det er ikke fastsatt dato ennå.  

Alle hytteeierne må selv klage på sitt grunnlag, dersom de mener dette er feil. Å 
klage på selve promillesatsen eller eiendomsskatt som prinsipp, har ikke noe for seg. 
Det er kun selve takstgrunnlaget som kan klages på. Det ligger informasjon om 
hvordan man klager, på Notodden kommunes hjemmeside. Det er også informasjon 
om dette på hver enkelt takst som er sendt ut til alle.  
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Styret vil ta opp med kommunen bla. hvordan de har kommet fram til 
kvadratmeterprisen, og ellers høre med dem hvordan de kan bidra til at hytteeierne 
får noe igjen for pengene sine. Kan f.eks. kommunen bidra med noe til løypelaget? 

• Tømmerhogst og rydding denne vinteren har blitt noe redusert pga. mild vinter.  

 

Styreleder takket alle for oppmøtet og ønsket alle vel hjem. 

 

Medlemsmøtet ble avsluttet kl. 13.40 

 

 

 

 

Referent: styremedlem Tonje Bråthen, M-20 

 

 
 

 


