Til referat etter medlemsmøte 4. september 2013:

Da ber jeg om at det legges ut med følgende kommentar som vedlegg til referatet:
I en setning i det som er fremlagt som referat fra infomøte om salg av Tverken mener jeg som møtedeltaker
at ordene «da de var styret» må strykes da det ikke er noen som har sagt eller ment det i møtet at styret
følte seg allmektig eller hevet over medlemmene eller årsmøtevedtak og da kunne gjøre hva de ville. Det er
ikke korrekt referert. Det fremstår som et partisk innlegg som jeg ikke har hørt om i møtet.
Det som ble sagt i møtet, og som jeg anmerker er korrekt fremstilling, er at styret med alle
styremedlemmer som har vært innom styret de siste 3-4 år, er av den oppfatning at styret har fått mandat
fra årsmøtet, og da medlemmene i DTK, til å selge Tverken. Det som det fremkom uenighet om i
medlemsmøtet er hvor vidt mandatet også omfattet bruk av megler i salgsprosess, gjennomføringen av
salget og avgjørelse om å godkjenne bud på hytta - eller om de nevnte forholdene er noe som skulle vært
fremlagt medlemmene av klubben for avstemming/mandatsavklaring i en ekstraordinær generalforsamling.
Her er det uenighet om hva som er gitt av mandat/fullmakt mellom styret og noen av medlemmene
inklusive den som har skrevet referatet. Styret var i møtet ydmyke på at vi kanskje burde informere mer om
prosessen og spurt om innvendinger. Det er også tilfelle at noen møtedeltakere var uenige mens andre
støttet styret når det gjaldt styrets tolkning av mandat/fullmakt. Styret stilte da også på møtet med flere
representanter som bekreftet at det var gitt mandat/fullmakt etter deres oppfatning. Det er i så måte
uheldig at saken fremstilles som om styret har tatt avgjørelser fordi de er styret og dermed mener de kan
gjøre hva de vil. Det er overhodet ikke tilfelle, og slettes ikke i denne saken!
Jeg må også tilføye at jeg ser på referatet som uformelt og ikke godkjent fram til møtedeltakerne har
godkjent referat/protokoll fra møtet hvis man nå skal følge NIF’s regelverk for lag/foreninger.
For øvrig håper jeg at vi kan legge saken bak oss og glede oss over at klubbkassa har fått et solid innskudd
når pengene fra salget kommer.
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