
Årsmøte i Fredrikstad Hytteforening lørdag 17.august 2019. Protokoll.

Leder Rolf A. Hauge ønsket velkommen kl 15.05. 9 foreninger med 888

betalende medlemmer var til stede.

Leder ba om godkjenning av mØteinnkallingen og ba om at innbudte gjester

kunne være tilstede under årsmøtet. Godtatt.

Som mØteleder ble valgt leder Rolf A. Hauge. Som referent ble valgt Fred

Gjerløw. Til å underskrive årsmøte protokollen sammen med referent ble

valgt: Hans Jacob Seljeskog, Oksrødkilen Hytteeierforening.

Leder leste/refererte styrets årsberetning - enstemmig godkjent.

Leder leste regnskapet, godkjent av revisor - enstemmig godkjent.

Det forelå forslag budsjett for 2019/2020.lnntekt av medlemsavgifter blir ca kr

35.000. Enstemmig godkjent.

Godtgjørelser for styret som bestemt på årsmøtet 2015.Tatt til etterretning.
Kontingent forblir uforandret. Tatt til etterretning.

Det er ikke kommet inn noe forslag fra medlemmene innen fristen, men styret
har følgende forslag listet opp under « Styret vil arbeide videre med de punkter

som er nevnt iårsberetningen». Spesielt nred innspill til Kommuneplanens
arealplan . Man vil også se på muligheten for medlemsmøte og møte om

vannlag-

Valg:
Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel gjenvalg for 1. år lil202O.

Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening på valg (2018-2020),

gjenvalgt for ett år til2A2A.

Sekretær Teddy Madsen, SkjælØV Vel på valg.Gjenvalgt ltl202L

Kasserer lvar Enok Hansen, ikke på valg før 202A



Styremedlem Steinar G, lleby ikke på valg,valgt til 202CI

Varamedlern Gunhild Alnes-JØrgenen, Faratangen Midtre Vel. Tar ikke gjenvalg-

Forslag på Anders Sørhus, Humlekjær Hytteforening valgt til ?t]21

Revisor ftoar lutsen, Østre Faratangen Vel, gjenvalg for 1 år til 2020-

Vi mangler en ny vara og styret fikk fullmakt til å finne en

Valgkonrite: Repr fra SkiæløY Vel

Styret består"etter valget av :

Leder Rolf A" Hauge, Østre Torgauten Vel

Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening

Sekretær Teddy Madsen, SkiæløY Vel

Kasserer tvar Enok l-.lansen, Nordre Ødegårdskilen velforening

Styremedlem Steinar §. lleby, Skjætøy VelNy

VararT redlem Anders Sørhus, liumlekjør Hytteforening

Varamedlem ikke valgt

Revisor ftoar Julsen, Østre Faratangen Vel

Årsmøtet avsluttet kl . 15-30

Referent Valgt rePresentant

Fred Seljeskog

fu;: y:J^r

t
Etter årsmøtet holdt leder Mona Flemrnen i Hvaler Flytteforening en

srientering orn vilke saker de ar"beider med og om hytteforeningens arbeide

med Hvaler kornmune.

MedlernsnrØte: Siv arkitekt Anna Karin l-iellstrøm, Arealplanlegger Miljø * og

byutviklingsetaten i Fredrikstad komrnune ho,ldt et innlegg orn Fredrikstad

komnnunes synr på hytter i kommunens forslag til areatrdelen i kornrnuneplanen

20j.g-2031. Etter innlegget svarte hun på spørsmå|. Et refenat av foredraget vil

kornme senere og legges ut på foreningens hjemmeside wWw.fr:edrjlgLgd

hyttefarening.no




