
Løtenfjellet Hytteeierforening 

Årsmøte på Budor Gjestegård, 27. februar 2016. 

Styreleder Ole Volden Sandersen ønsket 39 medlemmer velkommen. 

 

Sak 1. Innkallingen enstemmig godkjent 

Sak 2. Ole Volden Sandersen ble valgt til møteleder og Tor Anton Andersen til 

referent. 

Sak 3. Kåre Bekkevold og Lars Skoglund ble valgt til å undertegne protokollen. 

Sak 4. Årsberetningen ble opplest og enstemmig godkjent 

Sak 5. Resultatregnskapet for 2015 viser et overskudd på kr. 19200,25         

Regnskapet er revidert av Unni E. Hagenstuen  og Gerd Bråthen.          

Regnskapet ble opplest og enstemmig godkjent. 

Sak 6. Valget ble ledet av valgkomiteen v/Knut Andersen 

  Følgende ble enstemmig valgt: 

  Leder:  Tor Anton Andersen  Valgt for et år 

  Nestleder:  Halgeir Aas    Ikke på valg 

  Kasserer:  Anne Sewell Engen   Ikke på valg 

  Sekretær:  Annebjørg Winther Soleim  Ny-valgt for 2 år 

  Styremedlem. Henriette Hoel   Valgt for et år 

  Varamedlem. Knut Færgen    Ny-valgt for 2 år 

  Varamedlem Thor Arne Martin Engebretsen Ny-valgt for 2 år 

Sak 7.  Påskeskirennet 

 Henriette Hoel orienterte om situasjonen. Påskeskirennet har vært arrangert 

av hytteeierforeningen på Ruskåsen i mange år. I fjor var det ikke 

påskeskirenn. Torill Lindhovd, tidligere «primus motor» for rennet, fortalte at 

det var interesse for å videreføre rennet. Det lykkes ikke årsmøte å velge en 

arrangementskomite for et eventuelt nytt renn. Henriette Hoel blir styrets 

kontakt hvis det melder seg personer i etterkant av årsmøtet til å være med å 

arrangere rennet i år. Lykkes ikke dette,er samarbeid med Gjestegården og 

Risse et alternativ for å samles om et felles påskeskirenn. 

 



Sak 8. Innkomne forslag 

 Budor Gjestegård har mangel på sengeplasser, spesielt i vinterferien og 

Påsken. Hytteeiere som kunne tenke seg å leie ut i disse periodene bes 

kontakte Gjestegården. 

Etter årsmøtet ble det servert suppe med tilbehør og kaffe. 

 

Etter bevertningen holdt Almenningsbestyrer Arne Erik Myhre en orientering om 

planlagt hyttebygging i Løtenfjellet. Det er planlagt utvidelse av noen eksisterende 

felt og et nytt stort felt langs lysløypa ned mot skistadion fra Furedalsveien. 

Myhre kom også inn på planleggingen av «Budor 2025». Det er under planlegging ny 

rulleskiløype nede ved skistadion. Snø-situasjonen bekymrer og det planlegges økt 

kapasitet for produksjon av kunstig snø. Det er et mål at skianlegget skal åpnes til jul 

hvert år. Almenningen  planlegger å gjenskape en levende seter både på Budor og 

Bjørkvolla, et meget positivt tiltak. 

Flere medlemmer hadde spørsmål til Myhre og det ble tatt opp problemer rundt 

renovasjon, brøting, dårlig brebåndsdekning og problemer med kabel-tv.  

Møtet ble avsluttet med et foredrag av Ottar Evensen, hytteeier på Budor og leder av 

Elverum historielag. Tema var «Historier fra Løtenfjellet – fakta og overtro» Evensen 

hadde utrolig mye interessant å fortelle gjennom en historisk reise fra Almenningene 

og Budor sin opprinnelse til hekser i Løtenfjellet. 

 

Tor Anton Andersen                                                                                                 

referent 

 

 

 

………………………………   ………………………………… 

Kåre Bekkevold     Lars Skoglund 


