
 

Årsmøte 2016 – Protokoll 

Sted: Ørnvik/Ånes velhus 
Dato: 2. mars 2017 kl. 18.00  
Antall medlemmer til stede: 15 
 
Saker som ble behandlet: 

1. Valg av møteleder: Per Kvalvik 

Valg av referent: Rannei Husby Furre 

Valg av 2 til å skrive under møteboka: Rune Nordvik og Lars Ola Fiske 

2. Godkjenning av sakliste og innkalling. (Årsmøteinnkalling sto i TK onsdag 15. 

februar og er lagt ut på hjemmesida 16. februar). Godkjent. 

3. Godkjenning av årsberetning. Godkjent 

4. Godkjenning av regnskap. Godkjent 

5. Arbeidsplan for kommende år. Gjennomgått. 

6. Budsjett med fastsetting av kontingent. Vedtak: Budsjett ikke lagt fram.  

7. Valg 

• Valg av leder: Leif Furre, gjenvalg for 1 år 

• Valg av kasserer: Rein Are Jensen, gjenvalg for 2 år 

• Valg av styremedlem: Rune Nordvik ny. Valgt for 2 år. 

• Valg av varamedlem: Helge Maur gjenvalgt for 1 år 

• Valg av varamedlem: Ole Henning Ødegård valgt for 1 år 

• Valg av 1 medlem i valgkomiteen: Jonas Holten valgt for 3 år 

• Valg av revisor: Tor Gundersen 1 år. Gjenvalg 

Følgende er på valg:  

Styreleder Leif Furre, kasserer Rein Are Jensen og styremedlem Geir Haanshuus, 
varamedlemmer: Helge Maur og Egil Djupvik  

Valgkomiteen legger fram innstilling. 

Orientering om lysløypa på Ørnvika 

Rune Nordvik fra Ånes/Ørnvika velforening orienterte om lysløpa i Ørnvika. Bygd 
av Frei i.l. Ble driftet fram til 2013, da medlemmene ga opp pga av høye 
strømkostnader på kr. 19 000 pr. år. Foreningen ønsker å oppgradere traseen og 
gi den universel standard. Ønsker aktivitet hele året i løypa til sykkel, tur osv. 

Frei il eier lysanlegget som er foreldet. Er i dialog med grunneierne om ny avtale 
på 40 år. Er også i dialog med kommunen om dekking av strømkostnader og at 
Atlanten idrettspark bidrar på samme måte som i lysløypa på Prestmyra. 



 

Velforeningen har utarbeidet en treårsplan for oppgradering av traseen og 
lysanlegget. Løypa har i dag ca 40 stolper og er ca 2,5 km lang. Løypa består av 
mye myr og er en del gjengrodd. 

 

 

…………………………………………………………..             ………………………………………………….. 

Rune Nordvik Lars Ola Fiske 

 


