
Velkommen til årsmøte 
i Varde Vel 16.2.2010



§1 Formål og 

organisasjon

Varde Velforening, Josdal er 

stiftet 16. oktober 1968, og har 

varden som symbol.  Motto er: 

”Vardevakt om fjellets prakt”

Foreningen har som formål å 

verne om naturens skjønnhet og 

medvirke til en harmonisk 

utbygging av området, og å 

arbeide for positive løsninger av 

saker som har felles og eller 

almenn interesse for ferie og 

fritid.



§3 Årsmøte
a) Behandle årsmeldingen og revidert 

regnskap

b) Fastsette kontigentens størrelse

c) Fastsette tidspunkt for etterfølgende 

årsmøte

d) Velge styrets medlemmer og revisor

e) Nedsette valgkomite på 3 medlemmer

a) Forslag til andre saker som ønskes 

behandlet på årsmøtet må være 

styret i  hende senest 3 uker før årsmøtet 

b) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles på samme 

måte når styret finner det nødvendig. Det samme 

har styret plikt til når minst halvparten av 

medlemmene i foreningen krever det

f) Saker i årsmøte avgjøres med alminnelig flertall blant 

fremmøtte medlemmer om intet annet er bestemt



Saksliste
1. Valg av møteleder

2. Styrets årsberetning

3. Regnskap

4. Valg

5. Meldte saker

– Tonstad Vindpark

– Oppdatering av medlemslister 
og oversiktskart

– Skiløyper 
(Atlaksstøl/Brådelian)

6. Eventuelt
- Skibuss



Styrets årsberetning

• Styret har i 2009 hatt følgende 
sammensetning:
– Finn Gudvangen (Formann)

– Helleik Urstad (Kasserer)

– Øyvind Sundt                (Sekretær/web)

– Lars Inge Nordgren (Styremedlem)

– Ole Kristian Pedersen  (Styremedlem)

• Sportskomite: Har ikke vært aktiv i 
2009.

• Styret har avholdt 8 styremøter i 2009. 



Styrets årsberetning - 2

• Web siden
– Web siden har blitt oppdatert i løpet av året og fortløpende 

oppdatert med ny informasjon etter behov. Medlemmene har i 
liten grad brukt forum siden for diskusjon eller føremeldinger. 

– Styret ser web siden som et bra sted for å legge fram 
informasjon om aktuelle saker. I forbindelse med den planlagte 
Vindparken synes det å bli større aktivitet blant medlemmene. 

• Påsken
– Tur til Salmeli - Turen måtte avlyses pga det dårlige været.
– Påskerennet 

• Arrangementet ble avviklet på marka ved Mågestøl for tredje år på 
rad.  Været var nydelig. 

• Mye folk og god stemning. Det ble servering av gløgg, juice til de små, 
pølser, bål med marshmellows, samt skikonkurranser med premier.  
Erfaringer styret sitter med er at denne plassen var veldig godt egnet 
til formålet, og vi satser på nytt arrangement påskeaften 2010.



Styrets årsberetning- 3

• Røde Kors
– Stasjonen til Stavanger Røde Kors i Josdal var betjent i 

vinter-, påskeferien og enkelte helger.

• Generelt
Styret har i 2009 hatt følgende prioriterte oppgaver:
– Avviklet påskerennet

– Ferdigstilt badeplassen teknisk og økonomisk.

– Søppeltømming

– Vindmøllesaken (Tonstad Vindpark)

– Vurdering av Webkamera

– Vedlikehold av Webside



Årsregnskap 01.01.2009 - 31.12.2009
Resultatregnskap

2009 2008 2007

Inntekter

Kontingent 18000,00 16 400,00 31 000,00

Renter bank 455,00 1 644,00 1 072,00

Inntekter påskerenn 5380,00 5 000,00 1 800,00

Tilskudd 

badedam Sira-Kvina 10000,00

Tippemidler 34000,00

Sirdal kommune 8000,00

75 835,00 23 044,00 33 872,00

Utgifter

Årsmøte 5 744,23 6 226,00 5 323,70

Påskerenn 4 237,80 5 466,80 5 084,30

Ny badeplass 52 439,50 1 890,00 0,00

Styret div. Adm. 1) 2 454,00 2 772,73 32 788,00

64 875,53 16 355,53 43 196,00

Årets overskudd/underskudd 10 959,47 6 688,47 -9 324,00

Balanse

Eiendeler

Bankinnskudd 1.1 39 165,21 32 476,74 41 800,74

Årets overskudd/underskudd 10 959,47 6 688,47 -9 324,00

Bankinnskudd 31.12 50124,68 39 165,21 32 476,74

Anmerkning:  

1)  porto/gebyr og webtbetaling

Stavanger  

___________________________________ __________________________________

Helleik Urstad - kasserer Finn Gudvangen - formann

- Revisor - Revisor



Kontingent 2010

• Kontingent 2010: 
Foreslår uendret på 200 kr. 



Valg 

• Styret har hatt følgende sammensetning:

– Finn Gudvangen Formann  (går ut)

– Heilleik Urstad Kasserer

– Øyvind Sundt Sekretær/webansvarlig (går ut)

– Lars Inge Nordgren Styremedlem

– Ole Kristian Pedersen Styremedlem (tar gjenvalg)



Valg

• Forslag til verv i styret for Varde Vel 2010:

– Nye medlemmer i styre:

• Terje Børsheim

• Kirsti Vagle Knutsen

– Valg av revisor for 2010:

• Forslag: Per Arild Evjeberg/ Odd Gabrielsen (er de spurt?)

– Valgkomite 2010:

• Forslag: Styret danner valgkomite



TONSTAD VINDPARK

• Opprinnelig plan

– 200 MW installert effekt

– Opptil 5 MW/turbin

– Ca 70 vindmøller

– Ca 100 m høye

– 2.8 Mrd Kr investering

– Ca 51 km2 planområde 
(per 16. november 09)



Varde vel & Tonstad vindpark

• Varde vel sitt styre har

– Registrert seg som høringspartner

– Sendt brev til Sirdal kommune

– Sendt høringsuttalelse til NVE

– Sendt ”protest-brev” til Sirdal 
før kommunestyremøte 28/1/10 
(fikk entydig respons fra ca 
40 medlemmer)



Tonstad vindpark

• Vedtak Sirdal kommunestyre 28.01.2010:

– Sirdal kommune anbefaler at planområdet reduseres og at 
konsekvensvurderingen konsentreres om de områdene 
som antas å inneha minst konfliktpotensial. Tonstad nord, 
Josdal og deler av Øksendal bør skjermes for utbygging. 
Det anbefales for øvrig at konsekvensutredningen i sterk 
grad lytter til innbyggere og grunneiere.



HAVGUL ENERGI –
REVIDERT PLANOMRÅDE



Oppdatering av medlemslister og 
oversiktskart

http://www.redcross.no/


Skiløyper (Atlaksstøl/Brådelian)

• Forslag:

– Lage løype innenfor 
Atlaksstøl  helt bort til 
den innerste høyløa, 
samme opplegg som for 
2 år siden

– Lage løype rundt  
Brådelian  (kåneløypa)



Skibuss til Sirdal starter 2 januar 2010.

Sted: 

Gruset i Egersund-kjører Helleland-Mydland-Tonstad-

Fidjeland

Avgang Egersund kl 0830/Tonstad ca kl 0935

Retur fra Fidjeland kl 1600/Ålsheia kl 1620

Heiskort til alle trekk kan kjøpes ved påstigning

Egersund m/dagskort kr 400,- bare buss 200,- t/r kr 150,-tur

Egersund -Mydland/Bjørnestad buss kr 150,-t/r kr 100,-tur

Tonstad m/dagskort kr 350,- bare buss kr 150 t/r/kr100,- tur

Kjører hver helg /værforbehold

Ekstra kjøring i vinterferien og påskeferien

Følg med, følg med!!

Skibuss Egersund – Tonstad - Fidjeland

www.workshop-busservice.no

Tlf. 40403376

http://www.workshop-busservice.no/
http://www.workshop-busservice.no/
http://www.workshop-busservice.no/


Eventuelt


