
Styremøte 27.08.2018 på LBAS 
 
 
Deltakere 
Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Arnt  Ove Flatås  AOF X  

Marit Glæstad Sølvberg MGS   

Per Inge Eines PIE X  

Tormod Hovd TH X  

Geir Strid 

Tor Einar Jørgensen 

Tor Gunnar Heggli 

GST 

TEJ 

TGH 

X 

X 

 

Referent 

 

John Olav Sørmo JOS X  

 
Agenda: 

1. Tapping  av Tomtvatnet i sommer / høst 
2. Status innbetaling av medlemskontingent  
3. Status hytterenovasjon 

a. Johannes kommer for å orientere 
4. Status - Informasjon om Tomtvasslaget / oppslagsplakat    
5. Servise avgifta 2018 – status aktiviteter    
6. Annet   

a. ‘Gå opp’ den gamle stien -  Lavøya og Tomtvasslia 
b. Dugnad for å rydde / forbedre skiløypa 

 
REFERAT: 
 
1. Grei vannstand på tross av tørr sommer. Litt nedtapping gir en bedre strandlinje noen steder, 
problemer med utsett av båt andre steder. 
2. 117 betalende så langt i år. Vi legger ut påminnelse om kontingenten på hjemmesiden. 
3. Oppsamlingsplassene har blitt fine og ryddige. Viktig at de bare blir brukt til det de skal brukes til. 
Fortsatt sak på gang i forhold til selvkostprinsippet kontra lik pris i hele IR sitt område. 
4. Oppslagsplakaten vist frem. Denne ser meget fin ut! Blir satt opp snarest. 
5.    -      Ikke fått tatt statusmøte med allmenningen enda, blir til uka. 

- Det er søkt kommunen om tillatelse til grusing til gapahuken, og denne er innvilget nå. 
- Priser på benker undersøkt, for å ha ved sykkelstien. 
- Ta opp med allmenningen om de kan få Tour de Tomtvatnet til å bidra med midler til grusing 

av sykkelstien. 
6.    -      Gå opp den gamle stien -  Lavøya og Tomtvasslia. Vi prøver å merke leia 20.10 

- Dugnad for å rydde / forbedre skiløypa. Flere steder der det må ryddes, gror igjen. Flere tar 
en innsats med ryddesag. 

- Gjerdet på Grantangen utvidet ut i vannet med aluminiumselementer for å forhindre at sau 
kommer inn i fjæra. Disse elementene må tas opp når sauene er samlet inn. 

- Ikke startet dugnad på gapahuken. Prøver å få til en dugnadsdag i høst. Blant annet få gravd 
frem bunnstokken og muligens få ordnet bedre grunn innvendig. 

- NB. Sjekk at adresse på forsikringspolisen stemmer med hytteadressen, er observert feil 
adresse på noen poliser, uvisst hva dette vil bety i en eventuell forsikringssak. 


