Årsberetning Varde Velforening 2020
Styret har siden årsmøtet 2020 hatt følgende sammensetning:
Stig Morten Thorsen
Kenneth Flikkerud
Jan Ove Sørheim
Arild Sunde
Jon Holstad

Leder
Kasserer/Sekretær
Styremedlem/Løypeutvalg
Revisor
Revisor

Løypekomité: Jan Ove Sørheim
Styret har avholdt 4 styremøter i 2020/2021

Medlemmer
Pr. 31.12.2020 var det 66 medlemmer som hadde betalt medlemskontingent for året. Dette er en
økning på 2 sammenliknet med 2019 (64 betalende medlemmer).
Totalt er det bokført medlemskontingent for kr. 49.450,- i regnskapsåret.

Økonomi
Varde velforening har også dette året hatt det økonomiske ansvaret for løypekjøring. Sirdal
kommune yter tilskudd med kr. 56.000 (+ moms) pr. år for en treårsperiode. Det administrative og
økonomiske ansvaret for løypekjøring skal ligge på brukerne.
Utgifter til webkamera og websider er bokført med kr. 7.060,- mot 6.591,- året før.
Årets påskerenn utgikk pga Covid-19.
Det er ikke til å komme fra at det å ha ansvaret for nødvendige avtaler med grunneiere og ikke minst
ansvaret for å fullfinansiere løypekjøring, er blitt en svært krevende oppgave for Varde velforening.
En stor del av tiden til Styret er blitt brukt til å skaffe innbetalinger fra medlemmene, og både
Facebook og hjemmesida er benyttet. Mange betaler sin medlemskontingent veldig seint i året, noe
som har skapt stor usikkerhet om det er forsvarlig for Styret å forplikte foreningen til en så stor
kostnad som løypekjøring innebærer.
Regnskapet kommer ut med et underskudd på 8.514,- i 2020.
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Påsken
Påskerennet påskeaften
Grunnet Covid-19 ble påsken i Josdal avlyst.
Røde Kors
Stasjonen til Flekkefjord Røde Kors i Josdal bli nå fremover betjent av personell på utlån fra Stavanger.

Saker styret har jobbet med:
•

Dugnad for ny løypetrasé opp Lægden.

•

Følge opp Statnett angående fjerning av den gamle 320 kV linjen gjennom Josdal.

•

Vedlikehold av web-kamera og nettsiden

•

Prosjekt Plankesti Ravneskar + Hovsknuten

•

Verving av medlemmer

Styremøter
• 6. apr 2019:
o Konstituering av nytt styre.
o Gjennomgang av medlemsmassen

• 24. november 2020:
o Status på økonomi
▪ Innbetaling av kontingent
o Status på løypekjøring
o Prosjekt Plankesti – Hovsknuten vs Plankesti – Hellerstøl
o Status på Statnett og fjerning av høyspentlinjen i dalen
o Verving av flere til styret

1. Økonomi.
Kenneth må oppdatere tilgang til Landkreditt.no for å kunne lage en oversikt over økonomi.
Styret vil bli oppdatert på økonomi i neste styremøte. Status på innbetalinger vil komme på
dette møtet.
Følge opp med hyppigere Teams-møter for å kunne følge opp innbetaling av kontingent.

2. Status på løypekjøring.
Ole-Terje Josdal og sønnen Geir Josdal kjører løyper også kommende sesong som da blir siste
året på gjeldende kontrakt.

Vurderer å arrangere en ad-hoc dugnad i området Bakkestøl for å rydde til bedre løype. Dette
gjøres når den første snøen er kommet og man kan kjøre inn på scooter.

3. Prosjekt Plankesti – Hovsknuten vs Plankesti – Hellerstøl
Plankesti Toppen av Ravneskar – Hovsknuten
- Jan Ove har vært i kontakt med Sirdal kommune, og fått positivt svar. Sirdal kommune har sagt seg
villig til å betale for materialkostnad, og handlet inn lokalt, mot at Varde Velforening gjennomfører
selve jobben på dugnad.
Jan Ove har også kontaktet grunneier, Jan Josdal, og fått tillatelse til dette.

Stig Morten undersøker med Statnett om de kan ta et par hiv for oss med planker i forbindelse med
fjerning av den gamle 320 kV-linjen.

- Stig Morten har vært i kontakt med Agder Fylkeskommune. Her er det også mulig å søke om støtte til
dette.

4. Status på Statnett og fjerning av høyspentlinjen i dalen.
Statnett har kontaktet leder i Kjeknuten Velforening for å låne/leie vei i forbindelse med fjerning. Vi
kan kontakte Statnett og høre om muligheter for hjelp til å transportere materialer i forbindelse med
plankesti til Hovsknuten.

Jan Ove videreformidler kontaktperson i Statnett til Stig Morten, som deretter vil kontakte
Statnett med forespørsel om hjelp til løft av materialer.
5. Verving av flere til styret
Stig Morten legger ut en forespørsel om nye medlemmer til Styret i Velforeningen på Facebookgruppa vår og på hjemmesiden.

Forslag
- Søke om midler til å sette opp gapahuk ved badeplassen.
- Søke om midler til å ruste opp bunnforholdene ved badeplassen
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Finne ut hvem det er som driver næring i grustaket. Hørt om denne personen har en plan for
vedlikehold av vei ettersom grusuttak sliter mer på veien enn hyttebiler.
Stig Morten sende mail til Veglaget og undersøke hva som er deres plan med tanke på vedlikehold og
slitasje.

Neste styremøte:
•

Teamsmøte i desember 2020.

Forslag til vervetekst på Facebook:
Varde Velforening trenger flere til å være med i styret.
Vi er i dag bare tre stykker, og vi trenger flere.
Vi har møter ca. 4 ganger pr år.
Møter holdes på kveldstid, og gjerne digitalt.
Vi jobber også med å få til løypekjøring om vinteren og vedlikehold av populære stier sommerstid.
Send gjerne personlig melding til Stig Morten om du er interessert og vil høre mer 😊

• 24. november 2020:
Agenda:
•
•
•
•
•

Generell oppdatering.
Økonomi
Søknadsprosess plankesti Hovsknuten
Flytting av postkasse for Aftenbladet til Tippen
Sette dato for Årsmøtet

1. Klopping.
a. Jan Ove har kontaktet Stavanger Turistforening og fått innspill til hvordan dette kan gjøres. Det
finnes mange alternativer til materialvalg og fremgangsmåte som de kan dele til oss.
b. Vi planlegger med følgende alternativer til transport:
i. Pri 1: Spør Statnett om de kan fly opp for oss. 1.5 tonn, dvs 500 meter med 2 x 6 tom;
to parallelle planker i lengderetning, dette blir til sammen 1000 løpemeter. Mulig vi
også trenger 2 x 4 toms til tverrplanker. Helst to hiv. Ett hiv på toppen av Ravneskaret,
ett hiv til Moldbrodan.
ii. Lokal skutertransport. Her kan vi også søke kommunen om støtte.
c. Aksjoner:
i. Jan Ove: sjekker opp i materialvalg og mengde.
ii. Jan Ove: søknad til kommunen.
iii. Stig Morten: sjekker med Statnett og helikoptertransport.

iv. Stig Morten sende søknad til Agder fylkeskommune. Frist er 1. Februar 2021. Trenger å
lage budsjett for dette; det kreves i søkeprosessen.
v. Per-Arne: Pris på material fra Tor-Arne Liland, levert på Josdalstippen. Leveringstid.
Sirdal kommune støtter økonomisk.
2. Økonomi
a. Ved inngangen av 2020 hadde vi 52.946,- på konto.
b. Utgifter på 50.000,- til løypekjøring.
c. Ved inngangen til 2021 har vi 44.000,- på konto.
d. Kan bruke Vipps: Vipps - Støtt Vardeløyper: 506526
e. Revisorer er på

3. Flytte postkasse for Stavanger Aftenblad.
a. Per i dag står en samlepostkasse oppført i øvre Josdal (ved Gbnr.: 548). Ønsker å flytte denne
til Bua ved Tippen.

4. Dato for neste møte: 3. feb, 20:00
5. Sette dato for årsmøtet: 17. feb, kl 19
a. Sende ut innkalling 1 måned i forkant.

Stig Morten legge til i Dropbox. Invitasjon er sendt ut til nedenforstående adresser:
-

Jan Ove:
Kenneth:
Per Arne:

Agenda for neste møte:
•
•
•

Gjennomgang av medlemsliste
Planlegge årsmøtet: Årsmøte på Teams.
Prøve ulike løsninger for avholding av årsmøtet:
o Teams – link legges ut på
o Google Meet

•

Det er mulig å betale medlemsavgift på Vipps
o Medlemskontigent fastsettes av årsmøtet: Forslag: 750,-
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