
Kurefjorden Utbyggingslag SA (KUL) 
Referat Årsmøte 2021  

  

Torsdag 27. mai, kl. 19:00-2000  

                  Teams møte 

     
Møtet ble gjennomført på Teams på grunn av restriksjoner knyttet til Pandemien. 

32 personer til stede på møtet, samt avgitt 8 fullmakter. 

Totalt 40 stemmeberettigede, inkludert fullmakter. 

 

Møtet ble åpnet av Styreleder Øyvind Nordli, med velkommen og presentasjon av sittende styre;  

Leder:    Øyvind Nordli    Søndre Tasken 

Styremedlem:  Leif Nybø    Søndre Tasken   

Styremedlem:  Espen Pollen    Helgerød  

Styremedlem:  Tore Skoglund    Nordre Tasken 

  

Årsmøteinnkallingens punkter er gjengitt i møtereferatet. Presentasjon fra Årsmøtet vil bli 

tilgjengeliggjort på www.kurefjordenva.no . 

 

a. Godkjennelse av fullmakter: 

- Ingen kommentarer fra medlemmene; godkjent.  
 

b. Godkjenning av innkalling:  

- Ingen kommentarer fra medlemmene; godkjent.  
 

c. Godkjenning av agenda:  

- Ingen kommentarer fra medlemmene; godkjent.  
 

d. Valg av møteleder og referent; 

- Det ble foreslått møteleder Øyvind Nordli og referent Leif Nybø 

- Ingen motforslag og de to ble enstemmig valgt.  

 

e. Valg av representanter for å underskrive protokoll (protokollvitner) 

- Anders Berge, Nordre Tasken 

- Terje Hove, Helgerød 

 

f. Styrets årsberetning for 2020 

- Gjennomgang av årsberetning, også sendt ut med innkallingen til Årsmøtet 

- Ingen kommentarer. Årsberetningen ble tatt til etterretning og vedlagt protokollen 

 

g. Regnskap for 2020 og prosjektregnskap 

- Regnskapet godkjent, regnskapet var sendt ut med innkallingen til Årsmøtet og ble 

gjennomgått av styrets leder. 

-  Det fremkom ingen kommentarer og regnskapet for 2020 ble godkjent.  

http://www.kurefjordenva.no/


- Styrets leder gjennomgikk prosjektregnskap 

- Med antallet som har bekreftet sin deltagelse  vil utbyggingskostnaden bli ca kr 195 000 pr 

enhet. 

- Pumpeleverandørens garantiordning er på 10 år. Den vil i følge leverandøren koste kr. 1900,-/+ 

mva pr år pr pumpe i serviceavtale. I tillegg kommer strøm på egen stikkledning. 

- Styrets leder viste en oversikt over kostnader til kommunen for tilknytning, vann og avløp. 

- Kostnadene vil bli belastet den enkelte hytteeier direkte fra Kommunen.  

-     Det fremkom ingen kommentarer og prosjektregnskapet ble tatt til etterretning 

 

h. Status anlegg 

- Styrets leder ga en gjennomgang av status og fremdrift for prosjektet. KUL’s ambisjon er som 

tidligere å bygge i takt med kommunens fremdrift for Ringledning (vannforsyning) og 

avløpsledning. 

- Styret har hatt møte med entreprenør Leif Grimsrud. Etter planen vil oppstart finne sted i 

september 2021. Byggeperioden er anslått til 15 måneder. Rør for fiber vil bli lagt i samme 

grøft. 

- Befaring for plassering av rør på hytteeiers tomt vil starte i første uke i juni. Tidspunkt for 

befaringene vil bli avtalt mellom entreprenør og den enkelte hytteeier. Befaringene vil starte 

på Helgerød, så Nordre Tasken og til slutt Søndre Tasken. Befaringene er planlagt avsluttet i 

løpet av juni. Styret og entreprenør har løpende kontakt med Kommunen for gjensidig 

utveksling av informasjon om prosjektenes fremdrift. 

- Det fremkom noen spørsmål om trasevalg og fremdrift av kommunens anlegg. 

- Styreleder ga følgende svar: 

- Avløpsvannet skal leveres til Hestvold Renseanlegg på sydsiden av Krogstadfjorden. 

Avløpsvannet transporteres i ledning fra samlekum på Helgerød under Krogstafjorden og til 

renseanlegget. Prosjektet er lagt ut på anbud av kommunen. Anbudsfrist er 20. juni. Forventet 

oppstart er i september. 

- Vann skal transporteres i det som omtales som Ringledningen. Den går fra E6 over jordene og 

kobles til vårt anlegg ved Helgerød.  Det er forventet at prosjektet blir lagt ut på anbud 

umiddelbart over sommeren og er forventet ferdigstilt høsten 2022. Men det tas forbehold om 

forsinkelser på grunn av uforutsette hendelser. 

- Det fremkom noen spørsmål knyttet til prisene for programpakker fra Viken fiber/Alt i box. 

- Styrets leder presiserte at legging av fiber ikke blir belastet selskapet eller den enkelte 

hytteeier Det er frivillig om hytteeierne vil gjøre seg nytte av de tjenester Viken Fiber/Alt i box 

tilbyr. Kostnad forbundet med dette vil være avhengig av hva hytteeier benytter seg av. 

 

i.  Innkomne forslag 

 Ingen forslag var innkommet 

 

j.  Fastsettelse av tilkoblingspris for nye medlemmer. 

Styrets forslag ble enstemmig tiltrådt  

 

k.  Anvendelse av overskudd/tilbakebetaling til medlemmene 

Styrets forslag ble enstemmig tiltrådt  

 



l.  Fastsettelse av innbetalingstakt 

Styrets leder la frem oversikt over nødvendige tidspunkt for innbetaling. Tidspunktene er avstemt 

mot entreprenørs forventede fremdrift og fakturering. Dersom det blir endringer i fremdriften vil 

styret justere innbetalingene fra medlemmene i tråd med dette. 

Det fremkom ingen merknader til den foreslåtte innbetalingstakten. 

 

 

Flere saker forelå ikke til behandling og møtet ble hevet. 

 

Råde 27/5-2021                          

     

 

____________________________   __________________________ 

Øyvind Nordli (sign.)     Espen Pollen (sign.)  

Styreleder      Styremedlem 

 

 

____________________________   __________________________ 

Tore Skoglund (sign.)     Leif Inge Nybø (Sign.) 

Styremedlem      Styremedlem 

 

 

____________________________   __________________________ 

Anders Berge(sign.)     Terje Hove (sign.) 

Protokollvitne      Protokollvitne          


