
Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 
 

Sted: Budor Gjestegård 
Dato: 28. mai 2011 
Til stede: 51 fremmøte inkludert styret 
Fraværende fra styret: Lars Skoglund 

Referent: Rønnaug 

 

Sak nr Tema Innhold 

1 Møteinnkalling og 
saksliste 

 Kjell Nordby ønsket velkommen 
 Møteinnkalling og saksliste godkjent 

2 Valg av møteleder, 
sekretær og underskriving 
av protokoll 

 Kjell Nordby valgt som møteleder 
 Rønnaug valgt som sekretær 
 Styret fikk fullmakt til å underskrive protokollen fra årsmøtet 

3 Informasjon fra Løten 
Almenning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørsmål og 
kommentarer fra 
årsmøtedeltakerne 

 Arne Erik Myhre informerte om situasjonen ved Budor Gjestegård. Det er 
ikke drivere der pr. dags dato. Det vil bli mulighet for aktuelle drivere å 
kjøpe gjestegården, med eller uten ansvaret for booking av rom, hytter og 
leiligheter. Da vil Løten Almenning få frigitt midler til annen 
drift/investering på Budor. Hvis aktuelle drivere vil leie gjestegården, vil 
også det være mulig. Ola Bolstad har i dag ansvaret for bookingen.  

 
 Det er planlagt å forsette arbeidet med sykkelstier på tvers av flere 

kommuner, Hamar, Ringsaker og Løten kommuner. Strekningen Målia - 
Kveådammen er vernet område,  men det er ønskelig å legge duk og 
grus der. Sykkelstien Mattisrud – Rødsetervollen vil bli endret noe etter 
klager fra personer på Rødsetervollen.  

 
 Det er planer om grustak ved Narsetra 

 
 Det er vannposter som trenger utbedring. Det er fortsatt noen som kobler 

seg til vannpostene og fyller opp tanker. Dette medfører at noen 
vannposter blir tømt og pumpene går i stykker. Reglene er at vannet skal 
bæres inn.  

 
 Det er planlagt lekeområde på Setervollen 

 
 Det vil bli innkjøpt ny tråkkemaskin i bakken 

 
 Det jobbes med vann/snøkanoner i bakken, men dette blir ikke i 

sesongen 2011/2012. 
 

 Det skal fylles på grus på veiene 
 

 Det skal legges ut 56 tomter på feltet H12, og det er fortsatt 10 ledige 
tomter på Budor Nord.  

 
 Flere mente det var for dårlig kapasitet på snøbrøytingen. Det var ofte 

ikke brøytet på fredag ettermiddag, og det gikk langt på 
formiddagen/dagen før veien ble brøytet.  

 
 En hytteeier som hadde fått Løten Hytteservice til å måke taket, opplevde 

at snøen lå på terassen og at de ikke kom inn i hytta.  
 



 Innspill om at det burde være fartsgrenser på feltveiene 
 

 Det var ønskelig med flere sommer-og vinteraktiviteter. Skøyteis, 
minigolf, rom på gjestegården for barn/ungdom med bordtennisbord. 

 
 Det må være helårsvei til hytta for at det skal være lov til å ha tank. 

(tømmemuligheter) 
 

 Søppelcontainere er ofte overfylt, det var ønskelig med hyppigere 
tømming. De blir også fylt opp med annen type søppel enn det som er 
ment. Mulighet å låse og ha jernstenger som hindrer at det blir lagt store 
ting dit. 

 
 Hvor stort skal Budor bli? I dag er det 900 hytter, og med de på 

planleggingsstadiet vil det totalt bli ca. 1000 hytter.  
 

 Det kom forslag om at Rusknytt og medlemskontingenten kunne sendes 
ut på e-post 

 
 I Løten Almennig er det et eget styre for Budor. Der bør det være med en 

fra styret i hytteeierforeningen, slik at samarbeidet med almenningen blir 
ytterligere formalisert. 

 

4 Årsberetning  Rønnaug leste årsberetningen, den ble enstemmig vedtatt. 

5 Regnskap og budsjett  Ruth leste opp dette, det ble enstemmig godkjent. 
 Det ble skissert at det vil bli mulig å få et medlemsbevis slik at det kan 

legges frem der det er medlemsrabatt. (Løten Nærstasjon og Løten 
Malerverksted) 

 

6 Endring av vedtekter  Det ble enstemmig vedtatt at innholdet i § 4 skal bort.  
 Forslag om ny ble vedtatt. 
 Det bør stå i § 6 en frist for å sende inn saker til årsmøtet. 
 Navnet på hytteeierforeningen bli som i dag. 
 

7 Løtenfjellet 
Hytteeierforning med link 
fra internettsiden til Budor 

 Der vil det bli lagt ut fortløpende informasjon, møtereferat, Rusknytt. Det 
kom forslag om at det burde være en liste over hvem som fortsatt vil ha 
Rusknytt i papirutgave. (portobesparende) 

8 Rabatt for medlemmer i 
bakken 

 Det skal tas kontakt med Ola Bolstad om dette 

9 Valg v/Erik Nordli  Valgkomiteens innstilling: 
Leder:              Erik Westby – valgt for1 år 
Nestleder:       Lars Skoglund – valgt for 2 år 
Sekretær:       Rønnaug Haugen – valgt for 2 år 
Kasserer:         Ruth Stenseth – ikke på valg 
Styremedlem:  Henriette Hoel – valgt for 2 år 
Styremedlem:  Elisabet Nersveen – valgt for 2 år 
Styremedlem:  Erik Nordli – valgt for 2 år 
Revisorer:        Unni Hagenstuen – ikke på valg 
                        Gerd Bråthen – ikke på valg 
Valgkomite:      Erik Nordli – ikke på valg 
                        Knut A. Andersen – valgt for 2 år 
                        Knut Løvås – ikke på valg 
 

10 Avslutning  Erik Westby takket av Torhild og Kjell i styret.  

 
 


