Velkommen til årsmøte
i Varde Vel 24.1.2017
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• La Naturen Leve
• Kaffe mm
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Kraftlinjer: innlegg fra Statnett:
Grunneierkontakt Knut Erik Valand
Miljørådgiver Lars Egil Libjå
Byggeleder Terje Lunestad

•

Vindmøller: innlegg av Sveinulf Vågene, leder av ‘La Naturen Leve’

•

Diverse info fra styret
•

Veglaget

•

Skiløyper

•

Fastsettelse av kontingent for 2017

•

Valg

•

Meldte saker(ingen)

•

Eventuelt

Styrets årsberetning
Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:
Stig Morten Thorsen

Leder

Jon Holstad

Kasserer/Sekretær

Roar Børresen

Styremedlem/Løypeutvalg

Torill Thomassen

Styremedlem

Kari Mette Høiesen

Styremedlem

Rune Thorske

Varamedlem

Løypekomite: Morten Sand og Roar Børresen.
Webansvarlig: Bjørn Sigve Storesund

Styret har avholdt 7 styremøter i 2016(/17).

Styrets årsberetning - 2
•
•

•
•
•

•
•

•

Medlemmer
Varde Velforening har hadde pr. 31.12.2016
antall betalende medlemmer: 96

Økonomi
Årets resultat er et underskudd på kr 4.527,Bankbeholdning på kr 49 115,67 ved årsskiftet.
Påsken 2016
Påskerenn påskeaften ved Mågestøl
Takk til Tonstad menighet, Jørn
Flekkefjord Røde Kors

Gordon

Josdal

og

Styrets årsberetning - 3
Andre saker styret har jobbet med:
•
Merking, oppkjøring og finansiering av skiløyper
•
Ny kontrakt med løypekjører
•
Kommunikasjon med medlemmene med spesielt fokus på å
finansiere løypekjøring. Bruk av - epost, web-side, facebook og
informasjonsmateriell på hyttedørene
•

Web-kamera – ny løsning

Årsregnskap
2016

Informasjon fra Statnett
Knut Erik Valand

F

La Naturen Leve
Sveinulf Vågene, Leder

Fotomontasje: Buheii vindturbiner sett fra Bergeheii – Varden

Informasjon fra Veglaget - 1
Spørsmål rettet til Veglaget og besvart av
Odd Ousdal (leder)

I forbindelse med den store økningen i
«årsavgift» for bruk av veien som kom i 2015,
kom det opp mange spørsmål og synspunkter
på Årsmøtet vårt i januar 2016. Vi i styret i
Varde velforening er derfor så frimodige å
stille noen spørsmål vedr. regnskapet for 2015
som vi mottok:

Informasjon fra Veglaget - 2

1. Konto «Pliktig salg årsavgift» er på kr. 367000. Med
utgangpunkt i at avgift pr. hytte var kr. 3250, betyr det at 113
hytter har betalt. Så langt som vi kjenner til, er det vesentlig
flere hytter enn dette i Josdalen. Vet dere hva som er årsaken
til at ikke flere har betalt?
Svar:
Er usikker på hvor mange som ikke hadde betalt ved nyttår
og fikk purring. Har ikke listen med oversikt over hyttene den
ligger på regnskapskontoret men mener det er ca 130 på den.
Skal sjekke dette opp.

(Her har styret i VV ikke hørt mer fra Ousdal.)

Informasjon fra Veglaget - 3

2.

Vi kjenner til at det tidligere har vært forslag fra Veglaget
om en fast sum pr. år som betaling for bil nr. 2. Nåværende
styre vet ikke om dette er gjennomført. I så fall er det lite
kjent mellom hyttefolket. Gjelder denne regelen?

Svar:
Bil nummer to har vært diskutert og det ble bestemt at det skulle
gis tilbud om dette tror det var snakk om 500,- Dette er flere år
siden men lite kjent. Vi får ta det opp og få det frem.

Informasjon fra Veglaget - 4

3. Konto «Bruk av veg» er vesentlig økt i forhold til 2014, og
konto «Offentlig tilskudd» er ny i forhold til året før. Kunne vi få
litt informasjon om hva dette gjelder, og er dette inntekter som
Veglaget vil motta fast i kommende år?

Svar:
Konto bruk av veg er dagsparkering denne er økt en del siste
årene. Variere med vær og føre spesielt i påsken.

Konto tilskudd er tilskudd fra Sirdal Kommune.
Vi har fått kr. 25 000,- de siste årene for tilrettelegging for
turisme.

Informasjon fra Veglaget - 5
4. Vi vil gjerne få informasjon om hva Statnett sin aktivitet i
området vil bety for vegen. Det er selvsagt positivt med den
oppgraderingen som Statnett foretar, men er det avtalt øvrig
kompensasjon for bruk av vegen? Slitasje vil rimeligvis bli
vesentlig større med Statnett sin transportaktivitet med store
lastebiler.
Svar:
Statnett har inngått en avtale om bruk av vei. De holder nå på
med oppgraderinger som måtte gjøres før de kunne ta den i
bruk. De betaler standard sats for bruk av vei som for denne
veien er en engangs sum på 20 000,- pr km som reduseres
dersom det har blitt standardheving på veien.. Når Statnett er
ferdig (i 2021) skal veien være minst like god som når de startet.

Informasjon fra Veglaget - 6
5. Har Veglaget fått erstatning fra Statens naturskadefond etter
Synne sine herjinger? Hva kostnad vil Veglaget måtte dekke selv
for å få vegen tilbake til den stand som den var før Synne?
Svar:
Når det gjelder erstatning etter Synne så blir kostandene for
veilaget 15% av kostandene + kr. 10 000,- i egenandel. Totalt ca
kr. 125 000,-. Forsikringspengen blir utbetalt når veien er
asfaltert og klar ca 10 November i følge Statnett. Det blir en
fordeling av kostanden sammen med Statnett.

Diverse info fra Styret :
o

Info fra løypeutvalget - 1

Grunneiere og deres goodwill mtp løypenett

Grunneierne har så langt jeg kjenner til ingen goodwill med tanke på løypenettet. Vi har
anledning til å kjøre løyper slik det har vært kjørt de 2 siste sesongene. Andre grunneiere er
ikke interessert i å ha løypekjøring på sin grunn. De ønsker heller ikke å få satt opp
løypestikker på sin grunn. Motstanderne av løypekjøring rundt Mågevannene, er enten i mot
hytteeiere som de mener tar seg til rette i terrenget, eller så er de sure siden de ikke får
parkere gratis på Tippen.

o

Utfordring med å skaffe løypekjører

Vi har egentlig ikke noen utfordringer med å skaffe løypekjører så lenge vi betaler det han mener
han bør ha for løypekjøringen. Vi har utfordringer med å finne et rimeligere alternativ.

Diverse info fra Styret :
o

Info fra løypeutvalget - 2

Bakgrunn for endre navn på innbetaling

Pengene går i hovedsak med til å dekke utgifter ved løypekjøring.
o

Øke avgift for å kunne tilby løyper

Hvis man ønsker et løypekjøringstilbud gjennom hele vintersesongen, er man avhengig av å få inn
mer penger til løypekjøring. Sirdal kommune sponser ca halvparten av det det koster, og
Varde Velforening må dekke resten av kostnadene. Vi må innhente disse pengen før tjenesten
bestilles. Ingen i styret ønsker å legge ut for løypekjøringen av egen lomme og deretter håpe
at det kommer inn nok penger.

Løypekjøring Josdal/Tonstadheia 1

Ambisjon:
Beholde
løypekjøringen

Løypekjøring Josdal/Tonstadheia 2
Fram til 2013:
Sirdal kommune organiserer og fullfinansierer løypekjøring:
•

•
•

NOK 80.000 + mva/år
Muntlige/midlertidige avtaler med grunneiere
Løypekjører - Glen Tore Skeie, Skeie Maskin
Juni 2013: Sirdal kommunestyre vedtok :
•
Avslutte organisering av kjøringen
•
Betydelig redusert finansiering
•
Søknadsfrist 1 oktober for tilskudd
”Næringen” må betale = ? Hytteeiere? Utbyggere ? Grunneiere ?
2014: Sirdal kommune = 44%, Sirdalsferie garanterte resten.
Varde Vel deltok i organiseringen.
Stort underskudd for Sirdalsferie!
2015: Sirdal kommune = 44%, Varde Vel organiserer og tømmer
bankkontoen (56.000 kr)
2016 osv?? : Sirdal kommune ? , Varde Vel (=hytteeierne) organiserer og
betaler resten?

Løypekjøring Josdal/Tonstadheia 3
Sterke argumenter for egenbetaling:

Bruksverdi av løyper
1) Merking av løyper mot Hovknuten og Varden (sikkerhet)
2) Lokale løyper nær dalen + løyper i høyden (noe for alle)
3) Særlig viktig i perioder med mye nysnø

Verdi ved salg av hytte
1) ”løyper kjøres opp i området” i alle salgsannonser
2) Billig og langsiktig investering: 750 Kr i 20år = 15.000 Kr

Løypekjøring Josdal/Tonstadheia 4
Opplegg fra Varde Vel:
•

Søke fortsatt delfinansiering fra Sirdal Kommune

•

Øke innbetaling til Varde Vel på 750 Kr

•

Permanent løypeutvalg i Varde Vel

•

Få flest mulig hytteeiere med – i alles interesse:
–

Hytteforeningen på Kjeknuten har vedtatt kollektivt
medlemsskap (18 hytter i dag)!

–

Full oversikt over dagens hytteeiere

–

Direkte kontakt med alle

–

Ca 96 nødvendig for å holde dagens nivå av løypekjøring
(ant medlemmer som betalte for 2016 var 96).

Løypekjøring Josdal/Tonstadheia 5
Moral:
Utfordringer/problemer forsvinner ikke:
•

•

•

Finansiering
Rett til kjøring (grunneiere har forskjellige holdninger og individuell
vetorett)
Vær og føreforhold! (inkl. is = sikkerhet)

Uten betydelig økning av betalingen fra hytteeierne blir det ingen løyper!
•

De aller fleste vil savne oppkjørte løyper

•

Løypene kan like gjerne ses som en investering som en utgift

Fastsettelse av kontingent for 2016
- avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall

Forslag til vedtak:
Kontingenten for 2017 fastsettes til kr 750.

Endre navn på innbetaling
- avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall

Forslag til vedtak:
Endre navn på innbetaling fra Medlemskontingent til Løypeavgift

Valg
Styret har i 2016 hatt følgende
sammensetning:
– Stig Morten Thorsen
(Formann)
– Torill Thomassen
(Styremedlem)
– Jon Holstad (Kasserer/sekretær)
– Roar Børresen
(Styremedlem)
– Kari Mette Høiesen (Styremedlem)
– Rune Thorske
(Varamedlem)

Ikke på valg
Ikke på valg
Går ut
Går ut
Går ut
Går ut

Valg
Forslag til nytt styre i Varde Velforening 2017
Nytt styre:
Stig Morten Thorsen
Torill Thomassen
Forslag til nye styremedlemmer:
Åge Myhrene
Kenneth Flikkerud

Jan Ove Sørheim

- Forslag kan framsettes på årsmøtet; kan være 2 vara
Styret konstituerer seg selv på førstekommende styremøte.

Valg
Revisorer
Per Arild Evjeberg og Odd Gabrielsen gjenvelges

Løypeutvalg
Her trenger vi nye folk.
Valgkomite - Forslag: Styret danner valgkomite

Diverse info fra Styret

Nytt hyttekart
•
Det jobbes med å få ferdig et oppdatert hyttekart til våre
medlemmer

Hundehold blant hytteeiere
• Varde Velforening har mottatt brev fra Josdal Beitelag.
De minner oss om å:
- repsektere båndtvang i tiden 1.april – 20.august
- overholde ‘Lov om hundehold’ (hundeloven)

