STYRETS ÅRSBERETNING
FOR HYTTEEIERFORENINGEN HAFEJLL PANORAMA 2012
1 Styrets sammensetning
Styret har etter årsmøtet i 2011 bestått av:
 Lars Falao ; Leder
 Tore Karlsen : Løypeansvarlig
 Bernt Fredriksen : Medlemshytte ansvarlig
 Thor Henning Pedersen : styremedlem/veiansvarlig
 Frank Klevengen: Veiansvarlig
 Trine Frey: Sekretær
Styret har hatt 6 styremøter i perioden. Det er gjennomført befaringer etter ønske fra
medlemmer, dette har dreid seg om vegetasjon, uhensiktmessig parkering og området ved
søppelstasjon, samt oppgradering av inngangspartiet.
Nyttårsfeiringen ble gjennomført på vanlig vis og det var ekstra hyggelig at så mange deltok.
Vi takker også for at Pellestova stilte opp med noe å bite i. Med gløden fra bålet og mennesker
i godt humør, gjorde at nyttårsfeiringen ble nok et fint arrangement.

11. Regnskap og økonomisk resultat
Også 2012 ble gjennomført med et positivt resultat. Totalt ble resultatet på kr 30,629.
I år er det bare ett medlem som ikke har betalt medlemsavgift og vedlikehold.
Komplett regnskap og revisjonsberetning er lagt ut på vår hjemmeside.
111. Medlemssituasjon
Samtlige hytteeiere som har fritidseiendommer som ligger innenfor reguleringsplanen for Hafjell
Panorama er medlemmer i Hytteforeningen. Pr i dag er det 258 medlemmer.

1V. Skilting/parkering
Vi har fått tillatelse til å sette opp offentlige skilter og det vil bli gjennomført en befaring før
årsmøte for å finne best mulig plassering for fareskilt og fartsskilt. Håper dette vil hjelpe, og at
vi slipper å montere flere fartsdumper. Vi må sikre at brannbiler, ambulanser ol kan komme
frem på hyttefeltet. Dette må være i alles interesse.

V. Veiavtalen
Veiavtalen er fornyet for to nye år.

V1. Regulering
Hafjell Panorama er ikke regulert som de andre hytteområdene. Det er max 140 kvm uansett
størrelse på tomta, mens de andre feltene har en utnyttelsesgrad etter prosent. Det vil bli sjekket
hvor mye en omregulering vil koste, fordelt på alle hytteeiendommene.

V11 Hjemmeside www.hafjellpanorama.no
Det er fint å se at så mange av medlemmene, benytter siden til å si sin mening og ta opp saker
med styret. Vi føler også at vi når flere av medlemmene på denne måten

V111 Storvel / arbeidsutvalg
Det er arbeidet mye med å etablere kontakt med de andre hytteforeningene for å danne et
Storvel eller et arbeidsutvalg for hytteforeningene. Vi vet ikke formen på dette enda. Denne
gruppen vil arbeide med å utvikle og ivareta infrastrukturen på sørsiden av Hafjell. Vi vil gjerne
ha to til å være med i dette utvalget, og håper dette kan velges på årsmøtet. Dette vil være et
interessant arbeid, så meld dere på.. Her er det en fin mulighet til å påvirke de fremtidige
planene og fremme forslag og se til at sørsiden også vil bli prioritert .
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