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Styrets årsberetning

Styret har i 2020 hatt følgende sammensetning:

Stig Morten Thorsen Leder

Kenneth Flikkerud Kasserer

Jan Ove Sørheim Styremedlem/Løypeutvalg

Løypekomite: Jan Ove Sørheim  

Webansvarlig: Stig Morten Thorsen

Styret har avholdt 4 styremøter i 2020(/21). 



Styrets årsberetning - 2

• Medlemmer

• Varde Velforening har pr. 31.12.2020, 66 stk
betalende medlemmer

• Økonomi

• Årets resultat er et underskudd på kr 8.514,-

• Bankbeholdning på kr 44.431,76 ved årsskiftet.





Påsken 2020

• Påskerennet avlyst pga Covid-19



Dugnad i Lægden



Dugnad i Lægden



Dugnad i Lægden
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Dugnad i Lægden



Dugnad i Lægden



Styrets årsberetning - 3
Andre saker styret har jobbet med:

• Varde Velforening har satt i gang arbeid med å 
få laget en plankesti på deler av strekket fra 
toppen av Ravneskaret til Hovsknuten.







Styrets årsberetning - 4

• Den nye kraftlinjen som går østover fra 
Ertsmyra til Solhom er satt i drift. Riving av 
den gamle linjen er allerede i gang. Styret har 
kontaktet Statnett i forbindelse med rivning 
av den gamle linjen, og fått bekreftet at også 
fundamenter skal fjernes.



Diverse info fra Styret :

• Fra løypekomiteen:

o Ny trase i Brådelian var populær. Blir 

videreført som del av løypenettet.

o Dersom dårlig vær i fjellet kjøres ekstra løyper 

i lågheia

o Jobber med utbedring av trasé til Falkefjellstøl

o Vippsordning for innbetaling for dagsturister



Diverse info fra Styret :

• Fra Veglaget:
Hei

Ja vipps skal vi få ordnet, skal se på det i morgen.

Det tas ut en betydelig mengde masse fra tippen. Årsmøte i veilaget har 

bestemt at det skal betales kr 15 pr tonn. Det gjelder ikke masse til privat 

bruk på Josdal. Den enkelte skal gjøre opp dette. Inntekter årlig på ca

20000,.

Veilaget er i sluttforhandlinger med Sira Kvina vedrørende leie av tippen 

til vinterparkering. Det er en 10 års avtale som det forhandles på. Sira 

Kvina vil nå ha betaling for utleie til oss.

Mvh Odd Ousdal





Løyper 

Hovknuten / 

Varden/Falkestøl 

/ 

Mågevann



Valg

Styret har i 2020 hatt følgende sammensetning:

– Stig Morten Thorsen ( leder) På valg

- Kenneth Flikkerud                              (Kasserer/sekretær) På valg

– Jan Ove Sørheim (Styremedlem) Ikke på valg

– Per Arne Baltzersen (Styremedlem) Ikke på valg

• Arild Sunde ( revisor) Ikke på valg

• Jon Holstad (revisor) Ikke på valg

Valg:

Nytt styremedlem

Forslag kan framsettes på årsmøtet; kan være 2 vara

Styret konstituerer seg selv på førstekommende styremøte.

Styret danner valgkommite



Kontingent

Styret foreslår å fastsette kontingenten til kr. 750,-



Kontingent



Meldte saker

1. Elbilladere

Hadde det vært en idè å hente inn tilbud på å få satt opp noen elbilladere på Tippen, sånn 
at folk kan få fulladet bil om vinteren før de drar hjem? Ser på Facebook-gruppen at det har 
vært spørsmål om ladere i Tonstad. For min del rekker jeg opp og ned uten å lade, men 
tenker på de som har elbil som Bil nr 2, som kunne tenke seg å bruke den opp til 
Tonstad...samtidig som det jo vil være praktisk å lade selv og av og til...særlig hvis en skal 
være på hytten over lengre tid. Det vil jo bare bli vanligere med elbiler. Ser at Zaptec har 
ladere som kan settes opp med betalingsløsning, sånn at Velforeningen ikke trenger å 
administrere noe etter at det er satt i gang, men vet ikke noe om priser per nå.



Meldte saker

2. Utstyrsbod

Vet ikke om det allerede er meldt inn som et forslag, men jeg støtter opp om dette 
forslaget, dersom det er lov / praktisk mulig å få satt opp en utstyrsbod. Kanskje det kunne 
blitt gjort i forlengelse av bygget som står der...?

Bekymringen om rot kunne gjerne vært løst ved at alt hadde sin faste plass gjennom at hver 
ting var merket med lokasjons / hylle-nummer, og at stativet var merket med 
lokasjonsnummer, som i en lagerhylle på IKEA / leilighetsnummer på et hotell...og at en 
person fikk ansvar for å godta nytt utstyr, f.eks. gjennom å få bilde tilsendt på mail, og at 
det nye utstyret også ble merket. Kunne gjerne vært en kode-hengelås, med en lett 
kode som var opplyst på Facebook-siden, eller noe, for at ikke uvedkommende skulle inn og 
rote.



Meldte saker

3. Flytte postkassen for avisen til Tippen 

Det kom forslag om å få flyttet postkassen for Stavanger Aftenblad fra den nåværende 
plasseringen (nede i Josdal) til Tippen.




