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Styrets leder Øivind Kure ønsket velkommen. 23 medlemmer møtte, i tillegg var 2
representert ved fullmakt. Tore Tasken møtte som observatør.

1 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
Øivind Kure ble valgt som møteleder. Christian Nybø ble valgt som referent.
Christian Nybø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med Birgit Imset.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG
DAGSORDEN
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3 GODKJENNING AV REFERATET FRA ÅRSMØTET
2015
Referatet fra 10. mai 2015 ble godkjent.

3.1 NYE HYTTEIERE
Falchenberg, Timraz og Solberg ble presentert.

4 BEHANDLING AV STYRETS ÅRSBERETNING
Styrets årsberetning ble godkjent.

5 BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG
5.1 Manglende utbedringer av innerste del av stikkvei Søndre Tasken.
Dugnad for brukere av veistumpen, med kostnadsramme på 20 000 inkl. mva ble
vedtatt med 20 stemmer.
5.2 Snømåking/brøyting
Forslaget ble trukket. Veisjefen orienterte om at brøytefirmaet har fått beskjed om
at det skal brøytes bare når det gir mening.
5.3 Ny frist for forslag til behandling på årsmøtet
Forslaget falt.

6 Veistrategi 2016 - 2019
Veisjef Per Tajet gikk gjennom budsjett og regnskap.
Spørsmål fra Leif Nybø om det kunne droppes små lass for utbedring av dumper i
veien. Veisjefen var enig.

7 Behandling av årsregnskap for 2015 og budsjett for 2016
Øivind Nordby gikk gjennom tallene.
Til spørsmål fra salen: Kostnad for bommen varierer fordi bommen et år ble
påkjørt.
Budsjettet ble vedtatt med økning av dugnadkostnad på 20 000.

8 Kontingent 2017
Forslag om å justere kontingent for 2017 opp med 500 slik at den blir 1500.
25 stemmer for forslaget, som dermed ble vedtatt.

9 VA-komitéen orienterer om Råde kommunes
handlingsplan 2015 – 2021
Leif Nybø orienterte om arbeidet i den av styret oppnevnte arbeidsgruppen for
oppfølgning av kommunens handlingsplan for VA.
Gruppen har hatt møter med Råde Kommune, de omkringliggende hyttevel,
innhentet relevant informasjon fra hyttevel med erfaring fra liknende utfordringer
og har vært i kontakt med Rygge Kommune. Råde Kommunestyre har vedtatt plan
for opprydding av vann og avløp i spredt bebyggelse. Fritidsboliger inngår ikke i
planen. Fritidsboliger vil etter all sannsynlighet bli en del av planen når kommunen
rullerer sin arealplan. Tidspunktet for dette vil bli vedtatt i forbindelse med
kommunens planstrategi som er varslet behandlet høsten 2016.
Fornyet behandling av arealplanen skjer vanligvis hvert 4. – 6. år. I den vedtatte
planen som gjelder fastboende fremgår det at kommunen vil etablere stamnett som
eiendommer med fastboende kan/må knytte seg til.
Det er pålegg om tilknytning for avløp dersom prisen for tilknytning ikke
overstiger kr 120 000 eks mva. Det må påregnes et mindre tillegg for vann og fiber.
Arbeidsgruppen har rettet en henvendelse til Rygge Kommune med forespørsel om
muligheten til å knytte hyttene på Søndre Tasken til Rygges vann- og avløpsnett
ved å legge nødvendige ledninger over Kurefjorden. Rygge Kommune har svart at
det teknisk sett ikke bør være noe problem, men at kapasiteten for mottak av
avløpsvann i dag er for liten på den aktuelle strekningen. Dette vil sannsynligvis
først være utbedret i 2021/2022. Fylkesmannen i Østfold kan komme til å ha
synspunkter med henvisning til at området er i et fuglereservat.
Vedtak: Årsmøtet ber arbeidsgruppen fortsette sitt arbeid med å holde styret og
medlemmene informert om den videre utviklingen slik at hytteeierne er godt
forberedt på det tidspunkt det blir mulig og ønskelig å knytte seg til kommunalt
vann- og avløpsnett.

10 MOVAR
Vil sentralisere til 5 oppsamlingspunkter i Råde kommune, for å kunne
kildesortere. Søppeloppsamling skal gjøres hele året, uavhengig av behov. Dermed
trengs helårsvei og brøyting. Styret følger utviklingen.

11 Valg
Medlem av valgkomiteen Ola Bostadløkken og Elin Østli presenterte
valgkomiteens innstilling:

Leder

Øivind Kure

Gjenvalgt for 2 år

Nestleder

Tore Nordby

Ny, valgt for 1 år

Sekretær

Christian Nybø

Ny, valgt for 1 år

Kasserer

Øyvind Nordli

Ikke på valg,
gjenværende periode 1 år

Styremedlem og
veisjef

Øystein Andreassen

Ny, valgt for 2 år

Varamedlem

Marianne Aasebøe Christiansen

Ny, valgt for 2 år

Revisor

Styret får mandat til å finne revisor, leie inn Ny, valgt for 2 år
om det ikke finnes noen frivillig

Valgkomitéens Elin Østli fortsetter ett år til, Ola Bostadløkken to år.
Årsmøtet vedtok innstillingen.
Møtet ble hevet ca kl 14.15.
For styret i Søndre Tasken Vel
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