
Referat fra Medlemsmøte i ØSV 

Stordalshallen 26.juni 2021 
Til stede: 33 personer og 30 hytter var representert 
Møteleder: Karl Erik Tørlen 
 
 

Sak 1.  Fra Ordfører Eva Hove  
Ordfører Eva Hove var invitert, men måte melde forfall på grunn av reise. Møteleder 
gjennomgikk en hilsen/skriv fra ordføreren i Fjord Kommune. Hovedpunkter i hilsen fra Eva 
Hove var: 
 
a. Orientering om renovasjon 
Det jobbes fra kommunen sin del med å få på plass en bedre ordning. Imidlertid påpeker 
ordføreren at hoved problemet er at de som bruker Containerne fyller opp med ting som 
ikke har noe der å gjøre. Dette gjelder både fastboende så vel som hyttefolk. Årim kommer 
til sette opp kamera på Reiten/Almås, da det er der det er størst behov 
 
b. Status på fiber utbyggingen 
Fjord kommune vil kunne tilby sine fastboende en fiberløsning levert av Tafjord i februar 
2022. Det kan da bli aktuelt å videreføre dette til Overøye. Foreløpig er det til fastboende, 
med Tafjord Connect vil arrangere et møte ila høsten for å lodde stemningen blant 
fritidsboliger og campingvogner 
 
c. Orientering om utbyggings fondet 
Ordføreren orienterte om fondet som er etablert ved at tomter som er solgt på Overøye må 
innbetale et beløp til fondet når tomtene blir regulert og klargjort for salg. Fondet skal 
brukes til utvikling av området, og det bevilges midler basert på søknader til en komite´ som 
er etablert. Fond styret er ordfører, formann ØSV, leder SIL og 2 grunn eiere 
 
 

SAK 2. Fjellservice v/Kristen Leganger 
Kristen Leganger orienterte om Fjellservice. 
a. Orientering om skade på maskina i vinter. 

Skaden ble dekt av forsikringen, fikk noen utlegg på å leie maskin i en periode 
b. Hva med neste sesong 

Samme løypekjørere som i år og ingen endring i rutiner. Må begrense litt på servicen når 
det gjelder tilførselsløyper på grunn av kumlokk m.m., men planlegger også nye 
tilførselsløyper. 

c. Ny garasje til løypemaskinen 
Planlegger ny garasje ved containerne på Kvitle broa 

 
 
 
 
 
 
 



 

SAK 3. Arena Overøye 
Vigdis Øye - styreleder i Arena Overøye orienterte litt om Arena Overøye. Først litt om de 2 
siste sesongene og videre litt om planer for neste sesong. 
 

• 2020 sesongen var vanskelig (Korona), men ble reddet av støtten fra staten. 

• 2021 sesongen ble mer normal, men med div. restriksjoner. 

• Skal kjøpe en ny snøkanon til neste sesong, og dette er det søkt om støtte fra noe av 
investeringen fra utbyggingsfondet 

• Må også fornye en del utstyr 

• Vigdis ga honnør til dugnadsgjengen som jobber på hele tiden  
 
Dugnaden på Arena Overøye vil i hovedsak dreie seg om. 
a. Vi må få til Krattsprøyting. 
b. Kantslått ved skiband og rundt drivstasjoner / vaktbuer / varmestue. 
c. Noe beising/Rydding garasje. 
 
 

SAK 4. KS brannsikring v/Ole Tommy Reite 
Ole Tommy Reite orienterte om sitt samarbeid med ØSV. Hans budskap/forretningside er 
brannsikring, herunder rådgivning og salg av utsyr. 
 
ks-norge AS gir ØSV NOK 200 pr. oppdrag fra våre medlemmer. 
 

 
Sak 5. Gjennomgang av Handlingsplanen 
Styreleder i ØSV presenterte handlingsplan for ØSV, la spesielt vekt på 
a. Med spesiell vekt på kommende dugnad 3. juli.  
Arbeidsoppgaver er fordelt mellom hyttefeltene og dette bli utsendt til alle medlemmene. 
 
b. Åpen dag 14. august med god hjelp av hyttefelt. 
ØSV sender ut forespørsel om at et hyttefelt tar på seg ansvar for gjennomføring av dagen 
på Øyna. For å gjennomføre Åpen dag er styret helt avhengig av at et hyttefelt melder seg og 
hjelper til med arrangementet. Dette er tenkt å gå på rundgang mellom feltene, og formann 
Tørlen manet til oppslutning om dette ved å melde seg.  
Mottoet til ØSV er jo EN FOR ALLE – ALLE FOR EN 
 
 

Sak 6. Ny aksjon for å skifte ut brøytestikker med bambus 
ØSV sender ut til alle hyttelag bestillings forespørsel på stikker. Vi ønsker at enda flere går 
over til bambus. Bestilling før 01.08.21.  
 

 
Sak 6. Informasjon om møte med skilting i Fjord kommune 
Vi endrer skilt i henhold til Fjord kommune sine retningslinjer. 

 



 
 
 
 
Sak 7. Orientering om økonomien i ØSV 
a. Status medlemmer med det som dette betyr for oss alle 
Vi har nå 300 medlemmer, noe som er en fantastisk utvikling og målet neste år 
bør være 320. 
 
b. Resultat ØSV pr. 15.5.2021 
Resultatet pr. 15.05 er NOK 153.231, noe som er ca NOK 140.00 bedre enn budsjett. 
Formannen var meget godt fornøyd så langt, men informerte om at det fleste inntektene nå 
var på plass og at utgiftene nå kommer, men styret har kontroll på dette bl.a. gjennom 
jevnlig budsjett revisjon 
 

c. Søknad TEFT midler i Sparebanken Møre 

Styreleder laget en søknad på Teftmidler fra Sparebanken Møre, dette ga oss en utbetaling 
på NOK 25.000.  

 
d. Nedbetaling av gjeld til Fjellservice 
Betalt fjellservice NOK 225.875 i kontingent + 7.357 løypekjøring 
Restgjeld er pr. 15.05 på NOK 133.477 
Planlagt nedbetalt i 2021 NOK 65.000 
 
Møtet ble hevet kl 17.43 og formannen takket de tilstedeværende for møtet 
 
Referent 
Helge Røsvik 
 
 


