STYREMØTEPROTOKOLL
Den 13-09-2021 kl. 12:00 avholdt det avholdt styremøte i Kleivi Næringspark
På styremøtet deltok
Petter Rukke (PR), styreleder
Solveig Vestenfor (SV), nestleder
Vemund Gudbrandsgard (VG), styremedlem
Rune Resset (RR), koordinator
Ingen forfall. Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjenning og signering av referat fra styremøte 24/8-2021
Sak nr.
47/21

DRIKKEVANN
Oppgradering av kapasitet på drikkevannsanlegget
Asplan Viak prosjekterer kapasitetsutvidelse av ledningsnettet for drikkevann og
høydebasseng. I den forbindelse ønsker de at koordinator tar seg av utarbeidelse av
avtaler med de grunneierne som blir berørt av tiltaket.
Vedtak:
Koordinator bistår Asplan Viak med utarbeidelse av avtaler med grunneiere og benytter
avtalemal og avtaletekst ihht tilsvarende avtaler utarbeidet av Ål kommune

Sak nr.
48/21

VEG
Brøyteavtale – Lars Perstølen
Etter dialog med Ål kommune er det avklart at ny brøyteavtale med Lars Persstølen
også de områdene i Kleivi Næringspark, som Ål kommune tidligere har brøytet. Dette
gjelder områdene rundt pumpehusene nord for Normec og sør for Øynebrua. Ny
avtaletekst og brøytekart for perioden 2021-2023 ble forelagt styret.
Vedtak:
Styret godkjente avtalen og brøytekartet og avtalen sendes til signering.

Sak nr.
49/21

ØKONOMI
Ekstraordinær nedbetaling av lån
Pr. 31/12-2020 var restgjelden for de tre lånene vi har i Kommunalbanken kr.
2.601.520.I godkjent budsjett for 2021 er det lagt inn at vi skal betale kr. 655.000,- som
nedbetaling på de tre lånene. Kommunalbankens nedbetalingsrater tilsier at det kun
bli betalt kr. 210.740,- noe som vil at kr. 444.260,- i bevilgede midler vil ikke bli brukt.
Vedtak:
Styret godkjenner ekstraordinært avdrag, stort kr. 444.260,- gjennomføres for lån i
løpet av oktober/november 2021

Sak nr.
50/21

ØKONOMI
Regnskap/balanse pr. 31/8 – Budsjett 2022
Koordinator gjennomgikk regnskap og balanse pr. 31/8-2021
Utkast til budsjett for 2022 var sendt ut som vedlegg til innkalling.
(Vedlegg: Budsjett 2022)
Vedtak:
Styret tok gjennomgang av regnskap og balanse pr. 31/8-21 til orientering.
Budsjett for 2022 oversendes eierkommunene i henhold til vedtektenes § 5, for endelig
godkjenning. Styret understreker at det kan i 2022 være behov for ekstraordinære
bevilgninger fra disposisjonsfond.

Sak nr.
51/21

Status ulike pågående saker
• Status Utbedring Øynebrua
Tiltaket tilnærmet fullført inkl. fjerning av grus på brua. Blokkerende steiner for
å hindre kjøring og «parkering forbudt»-skilt gjenstår.
•

Lekkasjesøk i ledningsnettet til Kleivi Vassverk
(Status fra Bjørn Frydenlund)

•

Status oppmålingsaker i KNP
Koordinator og VG tar møte med Ål kommune for status gjenstående
oppmålingsforretninger og arealer i Kleivi Næringspark

•

(Hallingdal Pukk & Grus) Oppmåling masseuttak i 2021 er ikke utført.
HPG har ikke besvart på spørsmål om oppmåling etter sprenging i 2021

Vedtak:
Styret tok statusoppdateringen til orientering.
Sak nr.
52/21

Gjennomgang og ajourhold av framdriftsplan
• Styret gjennomgikk og ajourførte fremdriftsplanen
(Vedlegg: Framdriftsplan pr. 13/9-2021)

Sak nr.
53/21

Møteplan
Neste styremøte: 12.10.2021 kl. 12:00

Sak nr.
54/21

Eventuelt
Ingen saker under «Eventuelt»

