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Referat fra årsmøtet 2012 i Fiskum Grendeutvalg
Arsmøtet ble holdt på biblioteket, Darbu skole, tirsdag 21. februar kl. 19.00.
Til stede: 14 st.
Arsmøtet ble åpnet og vi ble ønsket velkommen av styreleder Jarle Gjøsæther. Han
fortalte kort om mål og visjoner for Fiskum Grendeutvalg. Han presenterte også det
sittende styret.
Grendeutvalget ble startet opp 17/1-2005. Kom1:men har valgt Fiskum som
kommunens stedsutviklingsplass fra 2011. Grend utvalget skal sammen med
kommunens representant, Anders Stenshorne o ,være bindeleddet mellom
kommunen og innbyggerne på Fiskum.

Godkjennelse av innkallelsen til årsmøtet.
Innkallelsen har stått i aviser, på facebook i fiskum info og på plakater i
barnehagen, skolen og butikken. Innkallelsen ble enstemmig godkjent.

Valg av møteleder og sekretær.
Jarle Gjøsæther ble valgt til møteleder.
Maria Bråthen ble valgt til sekretær.

Valg av 2 personer til å signere årsmøtereferatet.
Dan Ove Gundersen og Svein Ludvig Larsen meldte seg ~om frivillige.

Presentasjon av årsmeldingen for 2011.
18-2005 Sfedsutvikling
18-02 Reguleringsplanen for sentrum er godkjent.
18-01 Utvidelse av Trollstua Barnehage- Dan Ove Gundersen presenterte kort
planene for oss. De skaloppgradere det gamle huset og integrere det nye
med det gamle. De beregnes ferdig i september 2012 og byggestart er så
snart snøen går.
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18-03 Planen for trafikkområdene rundt skolen ble presentert. Beregnet ferdig
skolestart 2012 forutsatt finansiering. Finansiering avklares medio mars.
18-04 Fiskum flerbrukshusPresentasjon av prosjektgruppa og deres planer for dette. Planene sparer
kommunen for mye penger pga at vi bruker de samme tegningene som
Skotselv. Dette forklarer også en lavere planlagt egenandel.
39-2005 FortS) tt to sto
å Darbu Stas 'on Viste frem be iset på at stasjonen består fra kommunens hjemmeside.
Presenterte d t som er gjort fra grendeutvalgets side for å bevare stasjonen.
Fakkelto med 400 mennesker, godt samhold i bygda.
En rekke øter med Jernbaneverket(JBV)
Kort pres mtasjon av Kims kommentarer på JBV's argumenter for
nedleggelse presentertes.
Det er blitt gjennomført møter med kommunestyret, fylkeskommunen, 2
ordførere og Buskerud benken på stortinget.
Bygging av pendlerparkeringen ved skolen viser at kommunen satser på
Fiskum og stasjonen.
06-2005 Presentasjon av den nye hjemmesiden, facebookgruppen
epostadresse.

og

16-2005 Prestegården - Presenterte Grendeutvalgets arbeid i forhold til
Fiskums Kulturminner og samarbeidet __
mellom kultursektoren og GU.
17-2005 Sti Langs Fiskumelva - Presentasjon om arbeidet som er gjort i år og
arbeidene som planlegges videre. Rektoren på skolen er godt fornøyd med
plassen. Grendeutvalget takker for at brukerne tar vare på den og gjør blant
annet selv søppelplukking ved begge dammene.
17-1 Undergang under jernbanen - Kommunen krever at vi leier inn et firma til
å tegne og prosjektere.
17-3 Gapahuken i Anfindshølen er bygget av elever på Skogbrukslinja i
Kongsberg. Den blirferdigstilt i våren 2012.
17-4 Toalett på Anfindshølen er på plass takket vare Fiskum Sanitetsforening.
17-5 Utsiktspunktet over Fiskumvannet og stien dit - planene ble presentert
17-6 Plenklipper til badedammene er innhandlet med pengestøtte fra
kulturseksjonen.
39-2011 Minikraftverket i Fiskumelva - presentasjon av de planene vi har
diskutert med utbygger. Vi ønsker at dette skal bidra til utviklingen av området
og at kraftstasjonen gjøres tilgjengelig for undervisningsformål.
34-2009 Prestegårdskogen 11- Reguleringsplanen
forhandler nå med konkrete utbyggere.

ble presenterert. Grunneier
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Presentasjon av regnskapet for 2011
Regnskapet ble presentert av kasserer Eldbjørg og ble vedtatt av årsmøtet.
Verdiskapningen av jobben som er gjort er på badedammene er i
millionklassen.

Innkomne saker
Det var dessverre ingen innkomne saker.

Presentasjon av handlingsplan forr2012

•

Stedsutvikling Fiskum e~ommunens
o

Bygge pendlerparkeri7-

stedsutviklingssted

snuplass for buss ved skolen og videreutvikling av

stasjonsområdet.
o

Utarbeide detaljprosjekt med kostnadsoverslag

for flerbrukshuset

o

Konkretisere planer for jernbaneundergang

o

Revidere designskisser for miljøgate fra Fiskum kirke til Heimtun

o

Bidra til videre utvikling av sentrumsplanene

sammen med JBV og ØEK

rundt butikken sammen med

grunneiere.
o

Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - sammenhengende

trase fra

Fiskumvannet til Nyrudhølen
•

Gjennomføre et kulturarrangement

i Andfindshølen

•

Fortsette profilering av grendeutvalget

•

Følge opp Prestegården - jobbe med å vurdere alternativ bruk.

•

Følge opp at planleggingen av Løken Næringsområde skjer ihht grendeutvalgets

og bygda - skape en identitet

føringer.
•

Engasjere oss i planlegging av ny tilknytningsvei - skal fullføres før videreføring av E134 påbegynnes.

•

Inngå avtale med grunneiere for bruk av trase for deler av stien som går fra Heimtunl
Ruudgårdene over til Assida.

•

Støtte initiativ fra ungdommen om å etablere en ungdomsgruppe

igjen.

Handlingsplanen ble godkjent av årsmøtet.
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Presentasjon av budsjett for 2012.
Budsjett ble presentert av kasserer Eldbjørg og ble vedtatt av årsmøtet. Vi har
budsjettert med 100 000 i gavepenger og må fortsette å sende inn søknader
for å få inn midler. Om disse pengene ikke kommer inn kan de heller ikke
brukes.

Valg.
Valqkorniteerr hadde gjort en god jobb og komiteens forslag ble enstemmig
vedtatt. Styrømedlemmer velges for 2 år av gangen, vararepresentanter,
revisorer og/valgkomite for 1 år. Første vara stiller på styremøtene.
2012 ble som følaer:
Jarle Gjøsæther (gjenvalgt)
Kim Lande Johannesen
Eldbjørg Raaen
Maria Bråthen
Jarle Huseby (gjenvalgt)
Svein-Otto Lundteigen
Jon Jørgensen (ny)

Vararepresentanter:

Grethe Gulliksrud (gjenvalgt)
Hilde Ruud (gjenvalgt)
Jens Harald Slottfeidt (ny)

Revisorer:

Gudbrand Molandsveen (gjenvalgt)
Trine Muggerud (gjenvalgt)

Valgkomite:
Leder:

Per Erik Bergan (gjenvalgt)
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Reidun Bollerud (gjenvalgt)
Svein Ludvig Larsen (ny)
Grendeutvalget takker de som går ut av vervene sine:

.:. Thomas Jonsebråten for en flott innsats i styret.
.:. Nils Gulliksrud som gjort en flott innsats i valgkomiteen gjennom
mange år.
.:. Firoza Vego som stilIt som vara.

Jarle presenterte stedsutviklingsplanene
Arsmøtet kom med noen forslag for videre arbeid.
•
•

•
•
•

•
•
•

Få noe tilbake fra vegvesenet for ødelagt lavvo og lysløype ved
bygging av nedføringsvei.
Ønske om informasjonstavler ved steinaldersfunnet og rundt gamle
kirka. Prøve og få fortelle Fiskums historia fra Steinalder til
middelalderen til i dag.
Et ønske om at Grendeutvalget legger saken om Løken
Næringsområde død hvis intet skjer der snart.
Et ønske om å demme opp elva for å lage en fiskeplass og få satt ut
fisk. Prate med utmarkslaget.
Bruke at toget må stoppes for å bygge nedføringsveien som
argument for å bygge undergangen ved stasjon i samme slengen.
Billigere å stoppe toget 1 i stedet for 2 ganger.
Ønske om å bruke stedsutviklingsmidlene på faktiske ting ikke
konsulenter og arkitekter.
Fylkesmannen ønsker et tilgjengelig fuglereservat. Med beiting og
slått i verneområdet.
Gangsti mellom Fiskum og Vestfossen kom opp som et ønske.

Vi fikk ros av årsmøtet for å ha en samlet plan for stedsutviklingen. Arsmøtet var enig
i stedsutviklingsplanene.

Maria Bråthen

Jarle Gjøsæther

Sekretær

Leder

~~n Ove dndersen
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Driftsregnskap og balanse 2011
Buds 2011 Regnsk. 2011

Inntekter
Tilskudd kommunen, drift
Tilskudd ØE kulturmidler
Gavetildeling
Eiker Eiendom
Andre inntekter
Renteinntekter
Sum
Honorar/godtgjørelse
Utstyr
Bankomkostninger
Reklame/info/annonser
Diverse kostnader
Kontor og porto
Møtekostnader styre
Folkemøter/årsmøte
Prosjekter
Fiskumelva/Anfindshølen
Sum

-20000
-100000
-50000
-1000
-171000

1000
4000
2000
4000
3000
1000
100000
56000
171000

Overskudd

-35000
-4000
-50000
-5559
-264
-94823
5880
13755
233
417
2199
2077
4126
5039
47181
80907
-13916

Balanse per 31.12.2011

Bank
Kundefordringer
Leverandørgjeld
Egenkapital
Sum egenkapital og gjeld

Aktiva
80122
4000

84122

Passiva

2039
82083
84122

Note 1

20 000 ordinært driftstilskudd
15 000 ekstra for arb togstopp

Note 2

13755 Gjelder gressklipper

