Kjære medlem av Hytteeierforeningen!

Veierland, 21. juli 2020

Vedlagt oversendes referat fra årsmøtet i Hytteeierforeningen som ble avholdt 15. juli 2020.
Som kjent har det de siste 2 årene vært diskutert en sammenslåing av Velforeningen og
Hytteeierforeningen for å forene ressursene og bli en mer slagkraftig forening bestående av
både fastboende og hytteeiere på Veierland.
Antall fastboende på Veierland går stadig nedover og det er etter hvert en utfordring å skaffe
deltakere til dugnader, basarer m.m. og bekle tillitsverv. Tanken om å forene kreftene har
versert en tid og man mener nå at tiden er inne for å samle både fastboende og hytteeiere i
en ny forening.
Årsmøtet i Hytteeierforeningen besluttet derfor tidligere denne måneden å oppløse
foreningen med ambisjon om å gå sammen med Velforeningen og danne en felles forening.
Planen er at medlemmene i Hytteeierforeningen inviteres til å være med i den nye
sammenslåtte foreningen. Styret har foreslått at alle medlemmer som ikke gir beskjed om at
de ikke ønsker å videreføre sitt medlemskap i den «nye» Velforeningen blir overført. Frist for
å gi beskjed dersom man ikke ønsker å gå inn i den nye foreningen er 01.09.2020.
De nye medlemmene vil ved årets slutt få tilsendt krav om innbetaling av medlemskontingent
som pr i dag er et personlig medlemskap. Denne innbetalingen gjelder medlemskap for
2021. I følge vedtektene til den nye Velforeningen (krav om 3 måneders medlemstid før
stemmerett), vil de nye medlemmene dermed være stemmeberettigede fra 01.01.2021.
Veierland «Nye» Velforening vil avholde sitt årsmøte lørdag 15. august kl. 15 på Velhuset.
På dette møtet inviteres også tidligere medlemmer av Hytteeierforeningen (som ønsker å
melde seg inn i den nye foreningen) som observatører.
På dette årsmøtet vil det bli valgt nytt styre i den nye Velforeningen. Styret vil bestå av 3
fastboende og 2 hytteeiere.
Styret i den tidligere Hytteierforeningen er svært opptatt av at Veierland sikres en slagkraftig
forening for både fastboende og hytteeiere og henstiller derfor alle tidligere medlemmer om
å videreføre sitt medlemskap.
Ambisjonen bør også være å rekruttere Hytteeiere som ikke tidligere har vært medlem av
verken Hytteeierforeningen eller Velforeningen i den nye Velforeningen.
De 71 hytteeierne som allerede er medlemmer av Velforeningen har selvsagt stemmerett på
ordinært vis på møtet i august.

Vær med og støtt opp om en ny giv på Veierland og vis dette ved å
bli medlem i den nye Velforeningen!

Med vennlig hilsen
Avtroppende styre i Veierland Hytteeierforening
(Jørn Arnesen/Inger-Lise Neslein/Nina Mello/Jan Ivar Botnan/Jan Slungaard)

