
 
Referat fra Årsmøte i Varde velforening 27. januar 2016 

 

Innkalling til Årsmøtet var lagt ut på Varde velforening sine hjemmesider medio desember 2015. 

Påminnelse om Årsmøtet ble senere lagt ut på velforeningen sine Facebooksider. 

 

Årsmøtet ble avholdt onsdag 27. januar i Øster Hus sine lokaler i Høylandsgata 4, Sandnes. Takk til 

Øster Hus v/Helleik Urstad for stor gjestfrihet nok gang! 

 

I alt møtte 43 medlemer foruten Styret. 

 

Sak 1. Valg av møteleder og referent. 

Formannen, Stig Morten Thorsen vart valgt til møteleder. Kasserer/sekretær Jon Holstad ble valgt til 

referent. 

 

Sak 2. Årsberetning og regnskap. 

Møteleder gikk gjennom Årsberetning. Det kom spørsmål om antall betalende medlemmer kontra 

registrerte medlemmer. 

 

Kasserer gikk gjennom regnskap for 2015. Det var spørsmål om finansiering av løypekjøring de siste 

årene. Sirdalsferie hadde ansvaret 2014, deretter overtok Varde velforening ansvaret med tilskudd fra 

Sirdal kommune. 

 

 

Sak 3. Informasjon fra Flekkefjord Røde Kors. 

Flekkefjord Røde Kors v/leder Nils Henrik Jenssen, informerte om sine planer i Josdal. Flekkefjord 

Røde Kors har overtatt hytta og «ansvaret» for Josdalsheia fra 1.1.2016 etter at Stavanger Røde Kors 

trakk seg ut. Flekkefjord Røde Kors har også tidligere vært i Josdal, ca. 1976/77. 

 

Jenssen kunne ikke love «proffe» tjenester fra dag 1. En måtte først bli kjent i området. Snøscooter var  

innkjøpt,  scooterførere måtte bli opplært. Men en skulle gjøre så godt en kunne, og gi god god hjelp 

ved småskader, kutt, hjerteproblemer osv. Nytt batteri til hjertestarter er bestilt, og vil være på plass 

snart. Kan gi kurs i bruk av hjertestarter f.eks. i påsken. Hjertestarter gir forøvrig selv beskjed om det 

som skal bli gjort, så en må ikke være redd for å bruke den ved behov. 

 

Hytta vil være bemanna med kvalifiserte personer når Røde Kors flagget er oppe. Hytta vil være 

bemannet i vinterferien de fleste dager, men det kan vere unntak enkelte dager p.g.a. at Vest Agder og 

Rogaland har forskjøvne vinterferieuker. 

 

Røde Kors hytta sitt telefon nr. er 45 90 10 25.   

 

Sak 4. Diverse info. fra Styret. 

Formann Stig Morten overtok deretter ordet, og informerte om siste vedtak og planer for Tonstad og 

Buheii vindmøllepark. 

 

Han viste bilder fra  flommen Synne sine herjinger før jul. Stor takk til Veglaget for rask reaksjon med 

å utbedre veien slik at hyttefolket kom hjem som planlagt! 

 

Sak 5. Info. fra løypeutvalget. 



 
Roar Børressen fra løypeutvalget informerte om arbeidet med å få på plass ny avtale om løypekjøring. 

Kostnaden vil øke vesentlig i forhold til 2015, og en vil trenge flere betalende medlemmer for å unngå 

underskudd. 

 

Roar minnet om at oppkjørte løyper er viktig for opprettholde interessen for Josdalsheia, og derav 

verdien på hyttene. Alle burde derfor ha interesse av oppkjørte skiløyper, uansett bruk eller ikke. Under 

vardevel.no og flik «Løyeutvalget» finner en kart med løypealternativer. Det samme kan en også finne 

ved å gå inn på «lommekjent.no.» Løypeutvalget ønsker innspill om forbedringer og nye løyper. 

 

I henhold til kontrakt skal det kjøres løype lørdag og søndag alle helger etter 1. februar. 

 

Diskusjon og innspill: 

Løpetrasé har mange steder for bratt nedkjøring. Ønsker «slakere» nedfarter. Der det er mulig er det 

også ønske om bredere trasé slik at det mulig å gå «fiskebein». 

 

Det bør henges opp postkasser på strategiske steder i løypa slik at besøkende kan ha mulighet for å 

betale for seg ved bruk. 

 

Varde velforening sine Facebooksider kan brukes til innspill og kommentarer til skiløyper også. 

 

Sak 6. Medlemskontingent for 2016. 

Budsjett viser at det trengs 102 betalende medlemmer á kr. 500 for å dekke alle kostnader i 2016. 

Styret sitt forslag var at vi fortsetter arbeidet med å få flere betalende medlemmer, og at 

medlemskontingenten blir uendret kr. 500. 

 

Enstemming vedtak: Medlemskontingent for 2016 blir kr. 500. 

 

Sak 7. Valg. 

Bjørn Sigve Storesund ønsket ikke gjenvalg til Styret, men er villig til fortsette som webansvarlig og å 

ta ansvar for oppdatering av kart. 

 

Øvrige styremedlemmer er valgt i 2015 for to år, og var ikke på valg dette året. 

 

Torill Thomassen ble enstemmig valgt som ny styremedlem. 

 

Styret konstituerer seg selv. 

 

Roar Børresen og Morten Sand ble gjenvalgt som løypekomite. 

 

Per Arild Evjeberg og Odd Gabrielsen ble gjenvalgt som revisorer. 

 

Styret er valgkomité. 

 

Sak 8. Eventuelt. 

Under denne saken var det flere innlegg om betaling for bruk av veg. Dette er tydeligvis ei sak som 

opptar medlemmene. Moment som kom opp var: 

 

Styret må følge med på hva som skjer med vegen. Det må ikke være slik at det er hytteeierene alene 



 
som må ta alle kostnader. Det er forventninger til at Statnett og andre som bruker vegen også betaler 

sin andel. 

 

Det vart i 2008 bestemt at alle nye hytter som ble bygd skulle betale kr. 100/m2 til dekning av slitasje 

på vegen i byggeperioden. Blir denne bestemmelsen praktisert? 

 

Veglaget bør ikke disponere inntektene fritt. Varde velforening bør har ein tett dialog med Veglaget. 

 

Det er feil dersom de som bruker vegen til erhvervsformål ikke skal betale for bruk. Det er bønder som 

bruker den, og det foregår uttak av stein og grus fra tippen. Denne transporten belaster vegen langt 

mere enn personbiler gjør, og bør betale sin forholdsmessige del. 

 

Det bør settes enn frist, f.eks. 1. mai, for fjerning av eventuelle snøfonner som hindrer kjøring fra 

tippen og til hyttene. 

 

Blir det gitt tilskudd fra Sirdal kommune? Det ble gitt tidligere. 

 

Forslag om at Varde velforening blir representert i Styret for veglaget. 

 

 

Ingen andre saker under denne posten. 

 

 

Møtet slutt kl. 20.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


