Referat fra Arsmøte Varde velforening
24.02.21
Innkalling til Årsmøtet var lagt ut på Varde velforening sine hjemmesider og på facebook. Påminnelse
om Årsmøtet ble lagt ut rett før møtet.
Årsmøtet ble avholdt på Google Meet 24.02.21.
På det meste var vi 14 pålogget, inkl styret.
Saksliste:
1. VALG AV MØTELEDER
2. VALG AV REFERENT
3. STYRETS ÅRSBERETNING
4. REGNSKAP
5. DIVERSE INFO FRA STYRET
6. VALG
7. FASTSETTINGS AV KONTINGENT
8. MELDTE SAKER
9. EVENTUELT

Sak 1. Valg av møteleder.
Formannen Stig Morten Thorsen ble valgt til møteleder.
Sak 2. Valg av referent
Per Arne Baltzersen ble valgt til referent.
Sak 3. Årsberetning.
Møteleder gikk gjennom årsberetning og regnskap for 2020.
Vi hadde 66 betalende medlemmer.
Sak 4. Regnskap.
Regnskap for 2020 ble lagt frem og godkjent. Regnskapet viste et underskudd på kr. 8.514,-. De vil
derfor være en høyt prioritert oppgave å få snudd underskudd til overskudd.
Sak 5. Diverse info fra styret
Styret har hatt 4 styremøter i 2020, med løypekjøring, plankesti og høyspentlinjene som hovedsaker.
Løypekomiteen har hatt et godt samarbeid med løypekjører, noe som har vist resultater. Plankesti
mellom Ravnestølskaret mot Hovsnuten er et oppstartet prosjekt, hvor vi vil gjøre forbedringer med

å legge ut planker i de våteste partiene. Nedrigging av høyspent har også blitt fulgt opp, noe som har
vist resultater. Det har også vært fokus på hvordan vi skal få flere medlemmer i velforeningen.
Sak 6. Valg
Det ble gjort gjenvalg på formann Stig Morten Thorsen og Jan Ove Sørheim.
Kenneth Flikkerud går ut av styret, og Per Arne Baltzersen går inn som styremedlem
Sak 7. Fastsettelse av kontingent.
Vi opprettholdt dagens kontingent med kr.750, og satser på å verve flere medlemmer i foreningen.
Dette er nødvendig for at vi skal kunne ha dagens løypekjøring.
Sak 8. Meldte saker.
Det var meldt inn 2 saker som styret ble bedt om å utrede. Det ene var mulighet for å få en
ladestasjon på Tippen. Den andre saken var å se på muligheten til å få en bod på Tippen hvor vi kan
sette ski og utstyr som gjester kan låne fra.
Sak 9. Eventuelt.
Det ble på årsmøtet opprettet 2 komiteer. Den ene skal oppdatere adresse- og telefonlistene til
velforeningen. Her ble Kirsten Vagle Knudsen (Kikki) valgt inn. Den andre komiteen skal se på
løypenett, kart og info, som skal gjøre det lettere å finne frem. Her ble Arild Haugen valgt inn. I tillegg
vil styret være med i arbeidet.
Vi håper at vi i år igjen kan arrangere påskerenn, men ser situasjonen an.
Det gjøres et forsøk på å få flyttet postkassen fra Josdal til Tippen. Aftenbladet er kontaktet.
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