Informasjon til alle i Skeikampen Fjellandsby Velforening

Som dere alle vet så ble det 26.09.2020 valgt inn et nytt styre.
Vi har fra den datoen satt oss inn i de saker som gjelder Skeikampen Fjellandsbyen Velforening.
Det har blitt noen endringer i forhold til felleskostnader samt strømoppgjøret.
Tidligere så har Innlandet Regnskap sendt ut strømavlesningsskjema og fulgt opp de som ikke leverte.
Da det nesten er 50 % som ikke leverer til dato så mener vi at dette kan gjøres på en mer
kostnadseffektiv måte. Det kostet mye penger for at de skulle gjøre den jobben, særlig på oppfølging.
Vi vil derfor at tunleder sender strømavlesningsskjema til alle på sine tun og dette skjemaet skal
returneres til tunledere.
Tunlederne vil få et excel ark som de skriver inn avlesningen for hver hytteeier og sender til Innlandet
regnskap. De som da ikke har sendt inn skjemaet vil få en stipulert avlesning, den vil da ligge høyere
enn den faktiske + et gebyr pålydende kr. 200,-.
Det vil også bli en endring på felleskostnader. I dag får vi 2 stk før sommeren og 2 stk på høsten
(oktober og november). De er da avregnet. Fremover så vil felleskostnadene deles opp kvartalsvis i
forhold til budsjett og det vil være 4 like innbetalinger og 1 avregning. Dato for innbetaling vil bli 15.
januar, 15. april (+avregning strøm), 15. juli og 15. oktober. Dersom det viser seg at det har kommet
mer eller mindre utgifter så vil innbetalingen 15. oktober justeres. Vi mener at dette gjøre det
enklere for alle da dere vet når regningen kommer.
Vi har også opprettet en webside for Fjellandsbyen og en ny mailadresse som skal benyttes ved
kontakt med styret. Denne mailadressen videresender mail til alle i styret.
Vår nye mail adr er: styret@skei-fjellandsby.no
Vi ønsker at web siden vår skal være informativ for våre hytteeiere og vil bli oppdatert jevnlig.
Det er ønskelig med innspill fra dere om saker dere mener er viktig å informere om.
http://www.skei-fjellandsby.no
Vi er selvfølgelig også på Facebook, den heter Skeikampen Fjellandsby Velforening.
Det jobbes også med forslag til årsmøtet vedr endringer i vedtektene.
Ta gjerne kontakt med oss.
Med hilsen
Styret
Skeikampen Fjellandsby Velforening

