
Referat fra klubbmøte 4/9-13 ang. salg av TVERKEN

* Innkalling                                                                                                                                                         
via SMS tjenesten til klubbens medlemmer og gruppe på facebook

*Tilstede  
Stagla 4/9-13

Formann  Arild Jørgensen                                                                                                                              
Nestformann Odd Gulaker                                                                                                                                   
Styremedlem  Jan Roger Norup                                                                                                    
Klubbmedlemmer   Lasse Jensen, Eivind Evensen, Terje Svendsrud, Børge sagstad, Arve Fjeld, og Fjeld 
senior(far til Arve)

*Sak
Informasjon fra styre om salget av klubbens hytte (TVERKEN) i drammensmarka 

*Møte
Arild Jørgensen redegjorde for hvordan salgsprosessen hadde blitt gjennomført, på en ryddig og 
detaljert måte. Møte utviklet seg til en diskusjon om hvorvidt styret har hatt fullmakt til å 
gjennomføre salget. Mange kritiske spørsmål ble stilt og styre besvarte alle spørsmål, og mente de 
hadde rett til å gjennomføre salget da de var STYRET og et salg har vært ønskelig fra klubben og blitt 
diskuter mange ganger, senest årsmøte 2013. Styre har handlet i god tro og for klubbens beste. Det 
ble også komenter at det ikke hadde vært lett for styret å gjennomføre, men hytten hadde blitt en 
belastning for klubben.

*Fakta
Styre engasjerte megler og takstmann. DNB sto for annonsering og salg. Hytta fikk en takst på        
250 000kr og ble da lagt ut for salg med samme sum. Det kom inn kun et bud på hytta på  170 000kr 
Styre prøvde seg på 200 000kr men ble ikke akseptert av budgiver.  

Styre stemte over budet på 170 000kr deretter på følgende måte 

Leder  Arild jørgensen  FOR

Nestleder Odd gulaker FOR

Sekretær Ivar Grønn FOR

Kasserer Roar Samuelsen FOR

Styremedlem  Jan Roger Norup FOR



Styremedlem Venke De Lange MOT

Hytta ble da bestemt solgt for  170 000kr

Utgifter for salget (takst megler div) ca. 60 000kr Styre regnet med at klubben ville sitte igjen med 
noe over 100 000kr etter salget. Som skulle settes på konto og tas opp på neste årsmøte for 
disponering.

*konklusjon
De fremmøtte fra styre innså at saksgangen kunne blitt gjennomført på en bedre måte, men salget 
hadde blitt gjort og utgiftene ble vanskelige å unngå, og tapet ville blitt stort.Det ble diskutert fleree 
muligheter for behandling av situasjonen styre og klubben har kommet opp i.De fremmøtte var enige 
i at  revesering av salget ville blitt for dyrt for klubben.Det ble da bestemt at all informasjon skulle 
sendes ut på SMS tjenesten til klubbens medlemmer og avvente situasjonen, for å se ann reaksjonen 
noen dager da ikke salgsdokumentene skulle underskrives før Mandag 9/9-13

Eventuelle innsigelser og behandling av disse ble ikke diskutert.

Møte startet kl 1830 og avsluttet kl 2050.

Referert: Terje Svendsrud

Konnerud 4/9-13

Terje Svendsrud
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