
MEDLEMSMØTE PÅ BUDOR DEN 1. MARS 2014 KL. 18.00 

 

Tilstede 21 medlemmer inklusive styret. 

Tema for møtet var orientering om de ulike saker/møter som styret har behandlet og deltatt 

på. 

 

Leder, Erik Westby ønsket vel møtt, og ba om at styret får fullmakt til å godkjenne 

protokollen. 

Enstemmig vedtatt. 

Leder orienterte om følgende tema: 

- Trykkeriet har gjort en feil ved adressering for utsending av medlemsbladet m/giro. 

Det er omadressert til ca. 80 personer, og vi regner med at det kommer flere i retur. 

Det blir påsett fra trykkeriet at de ikke gjør samme feil ved neste utsending. 

 

- Leder har deltatt på møte med Gausdal Landhandel der de ønsker å gi tilbud på 

byggevarer. Medlemmer i 2013 legges til grunn for utsending av tilbudet. 

 

- Orientering fra møte med Løten Senterparti, Løiten Almenning, Budor Sport og Fritid, 

samt boenhetene på Budor og Caravan ad. utnyttelsen av friområder i Løten. 

 

- Mobil og bredbåndsdekning er tatt opp med Telenor og Nettcom. Dette er ikke 

avklart på grunn av manglende tilbakemelding fra allmenningen og kommunen. 

 

- Utbedring av sykkelsti mellom Løten og Vang er stoppet hos Fylkesmannen på grunn 

av fredede områder. 

 

- Allmenningen er kontaktet for en evt. refusjonsordning, slik at det kan være enklere å 

drifte Gjestegården da dette har vært et problem i mange år. Ingen positiv 

tilbakemelding fra allmenningen. 

 

- Utbygging av friluftsaktiviteter på sommertid. Eks. som fiske, bademuligheter og 

fotball. Dette tas opp igjen. 

 

- Et er lovet å sette opp skilt for å redusere farten i hytteområdene. 

 



- Badedammen på N-feltet er meget funksjonell. Brukerne opplever at hunder blir 

luftet og bader der. Noe som ikke er akseptabelt. 

 

- Det foreligger planer om hytteutbygging på ulike steder i fjellet. Denne planen skal 

vedtas i slutten av 2015. Det ble en diskusjon om ulike innspill, da vi mener at det blir 

en nedbygging av stier og løyper i friluftområdene.  

Det er full enighet om at området rund Bjørkvolla bevares. 

 

Det ble oppfordret til å agitere for medlemskap i hytteeierforeningen, samt 

frammøte til årsmøtet.  

Vi har fått inn altfor lite E-postadresser, noe vi oppfordrer medlemmene til å sende 

oss. 

 

Møtet hevet kl. 19.30 

 

 

Ruth Stenseth s/. 

Ref. 

 

-  


