
 

ÅRSMELDING FOR BREIDABLIKK HYTTEFORENING  
sept 2015 –sept 2016 

Breidablikk hytteforening har per dato 71 medlemmer mot 55 ved forrige årsmøte. Dette er en 
betydelig fremgang som viser at interessen for fellesskapet og forvaltning av hytteområdet har 
høy prioritet. Dette betyr at alle som har bygd hytte er medlemmer i hytteforeningen! 

Styret har i perioden bestått av Kjell Warholm (leder), Erna Erstad (kasserer og web-
ansvarlig), Ingvild Bøstrand (sekretær), Kirsti Gjørvad og Roger Howden (styremedlemmer). 
Varamedlemmer har vært Bodil Berge og Knut Harstad. Revisor har vært Per Bjerke. 

Styret har i perioden hatt 4 møter. Ved konstituering av styret i september 2015 ble 
arbeidsoppgaver vurdert og fordelt på styremedlemmer og varamedlemmer.  Dette for å sikre 
en effektiv administrasjon og for å utnytte tilgjengelig kompetanse på en optimal måte.  
Behandling av enkeltsaker har blitt gjort av respektive ansvarlige med rapportering og 
endelige beslutninger i styremøter. 

Ut over løpende forvaltningssaker har styret hatt fokus på følgende saker: 

- Varig løsning for vedlikehold av Gamle Geirangerveg 
- Fjerning av gamle strømstolper i hytteområdet 
- Oppfølging av kommunen mht. vann/gråvann/svartvann 
- Bomløsninger for stikkveier til hyttene 
- Utredning av mulighet for sikringsbod 

Hytteforeningens medlemmer har fått tilsendt påskebrev, en tradisjon vi vil forsøke å holde på. 
Formålet er å informerer om felles sammenkomster og det som ellers måtte være av interesse 
ut over det som publiseres på hjemmesiden. 

Årsmøtet 2015 ble tradisjon tro holdt på Grotli høyfjellshotell 5.sept 2015.  Som tidlegere år 
var det buffet og sosialt samvær etterpå. 

 Det har blitt arrangert 2 sosiale aktiviteter.  Først tur til den nedlagte fjellgården Sigdestad i 
Oppstryn. Det var riktig nok få, men svært entusiastiske deltagere.  Påskeskirenn ble arrangert 
med stor innsats på akebrett og ski. 

Vi nevner også de tre trimpostene vi har hatt stående ute noen år; Hamsehytta, Viahø og på 
brua over Hamsa. Det blir opplyst om vinnere av gavekort på 500 kroner i forbindelse med nytt 
årsmøte 3. september. 

Et fortsatt godt hytteår til alle medlemmer! 

 

Styret for Breidablikk hytteforening  
6 August 2016. 
 

 


