Årsberetning 2013
Styrets sammensetning har i perioden vært slik :

Leder

Rolf E Alsos

Nestleder

Knut Johansen

Styremedlem

Gunnar Johnsen

Styremedlem

Tone Sandvik

Styremedlem

Bengt Fagerland

Vara

Sverre Jensen

Vara

Tom Eide

Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter og et par arbeidsmøter, det er behandlet ca 15 saker.
Også i år har det vært et rolig år for oss, men en del ting har vi nå allikevel utrettet, blant annet
skiftet ut eternitledning fra kum v / Svein Rekkedal over Øvdalselva og et godt stykke opp på Asphaug
marka, ca 500 m, dette arbeidet ble i hovedsak utført av Tore og Knut Johansen, maskin innleid fra
Cramo.
To uplanlagte og et planlagt avbrudd har vi hatt, noe som vel må kan sies å være bra.
Vi har også i vinter lagt bak oss en lang barfrost periode uten at det har gjort noe med
vannforsyningen, vi har heller ikke hatt åpen nødventilen på fjellet, noe som igjen styrker troen på at
det vi har fått utbedret der oppe fungerer.
Avlesningene som vi kan gjøre på pc hjemme viser en stabil mengde på mellom 25 og 30 m3 pr time
ned fra fjellet.
Det kom innspill på årsmøtet i fjor om blant annet fremtidige arbeidsplaner, til det er å si at for 2014
er det i hovedsak tenkt å ferdigstille arbeidene med de påbegynte arbeidene på Låter, Knut og Tore
har sagt seg interessert i å gjøre dette, så det får vi vurdere når de er hjemme fra Lofoten .

Hvis økonomien tillater det vil vi da fortsette med utskifting av eternit rør i den traseen som gjenstår
på Asphaugmarka _ Hollbakkan…
Vi satser jo videre på å starte med utskifting av eternit videre utover bygda i de kommende år.
Når det gjelder øvrige innspill som ble fremmet på årsmøtet henvises til vedtektenes paragraf 11, ut
i fra det står der mener styret at årsmøtet ikke skal detaljstyre virksomheten i laget, dette har
styreleder diskutert både med jurist og revisor.
Vannprøver leveres etter oppsatt plan, og vannkvaliteten er fortsatt god.
Ellers vil styreleder benytte anledningen til å takke øvrige styremedlemmer for god innsats i 2013,
synes vi har fordelt oppgaver og samarbeidet godt.
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