
Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 

 

Innkalling til møtet ble sendt ut tre uker før møtet sammen med årsmelding for Varde Vel. 

Medlemmene ble invitert til å sende inn saker til årsmøtet. 

Årsmøte ble avholdt den 12.februar 2014 i Fjord og Fjellhytter sine lokaler, Svanholmen 19 

på Forus. 

Det var ca 24 medlemmer eksklusiv styremedlemmer. 

Morten Sand ble valgt til møteleder, Kirsti Vagle Knutsen ble valgt til referent.  

Før selve årsmøte hadde Røde Kors en intro:  

De har nå har fått bygget om Røde Kors hytta og ønsker at hyttefolket kommer innom for en 
kopp kaffe og gjerne sette navnet og telefonnummeret på kartet som er i Røde Kors hytta 
(jfr punktet om Hyttekart). Viktigheten av å ha skikkelige GPS koordinater til hyttene hvis 
uhellet er ute ble understreket. 

Det er også en vakttelefon i hytta: 959 33 000  

e-post adresse til hytteansvarlig: kennethlarsen73@hotmail.com og korpsleder Merethe 
Soli, e-post: korpsleder@srkh.no  

Det er også en e-post til Røde Kors hvis det skulle være nødvendig for hyttefolket: 
hjelpekorpset@stavanger-redcross.com. 

PRESENTASJON FRA STYRET 

Styret gikk gjennom en presentasjon av forberedte saker. Løypekjøring, og planene om 

flytting av den store elektriske ledningen gjennom dalen opp i terrenget sør for dalen ble 

diskutert. Det ble informert om status for flere andre saker. 

Styrets presentasjon er lagt ut på hjemmesiden (www.vardevel.no). 

STYRETS ÅRSBERETNING 

Årsberetningen fra styret ble sendt ut til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet 

er den er også lagt ut på hjemmesiden som en del av presentasjonen på årsmøtet. 

I møtet ble årsberetningen gjennomgått raskt, i tillegg til at det ble gitt mer informasjon om 

de fleste av punktene: 
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Medlemmer 

Varde Vel hadde pr. 31.12.2013 90 medlemmer hvorav 83 har betalt for kontingent i 2013. 

Velforeningen ønsker flere medlemmer velkommen, både gamle og nye hytteeiere. Minn gjerne 

hytte-naboer eller bekjente om dette.  Medlemskap kan tegnes via vår hjemmeside, 

www.vardevel.no eller ved å kontakte styret. 

Økonomi 

Regnskapet for 2013 er godkjent av revisor. 

Vi har fortsatt god økonomi. 

 Årets (2013) resultat uten renter et underskudd på kr. 18 667,11,- som gir en kontantbeholdning på 

53 243,97 ved årsskiftet. Underskuddet er relatert til innkjøp av Webkamera som hadde en kostnad 

på ca 27 000,- inkludert diverse utstyr for montasje samt faste utgifter til Telenor. 

Årets påskerenn gikk i pluss med kr 650,-.  

Øvrige kostnader er relatert til administrasjon og årsmøte. 

Kontingent 2014:  

Styret foreslår uendret kontingent på 200 kr i 2014. 

PÅSKEN 2013 

Tur til Salmeli : Vel gjennomført tur og stor takk til Per Michelsen som på kort varsel tok ansvar for 

turen. 

Påskerennet 

Arrangementet ble også i år avviklet på marka ved Mågestøl.  Mange familier koste seg i flott vær. 

Må også rette en takk til Helleik som også i år «lånte» oss strøm til høyttaler. 

Et vellykket renn ble gjennomført i tre klasser, 5-7, 8-10 og 11-15 år med henholdsvis 38, 32 og 14 

deltakere.  Arrangementet synes å være en positiv opplevelse både for hyttefolk og fastboende. 

Pølsegrilling fikk som vanlig god avsetning.  

Nytt av året var engangs startnummer som også ble brukt som diplomer og at gløggen var kuttet ut. 

Takk til Jørn Gordon Josdal som stiller jordet til disposisjon og kjører løyper. 

Tonstad Menighet: 

Vil også takke Tonstad Menighet for deltagelse med sang og andakt.  

Røde Kors: 

De deltok som tidligere med både praktisk hjelp og informasjon om sitt arbeid under påskerennet 

 Stasjonen til Stavanger Røde Kors i Josdal var betjent i vinter-, påskeferien og enkelte helger. 

http://www.vardevel.no/


 Vi takker for at Røde Kors velvillig stiller opp og for det arbeidet som Røde Kors utfører.   

Påsken 2014: Det planlegges som vanlig tur til Salmeli og renn påskeaften. Snøforbehold for svært 

sein påske i år. 

Andre saker: 

Web siden 

Styret bruker websiden til å spre informasjon men er usikker på hvor mye den blir brukt. Fremover vil 

webkamera forhåpentligvis gi økt bruk av hjemmesiden. 

Det er også opprettet «møtested» for medlemmene våre på Facebook.  

www.facebook.com søk Vardevel 

Web-kamera 

 Det har vært store problem med å få opp noe bilde i det hele tatt. Problemet er ikke det innkjøpte 

utstyret, men den lave kapasiteten til telenettet (Telenor og andre) for å laste opp og sende 

informasjon ut av dalen.  Nylig har redusert størrelse/oppløsning på bildet som lastes opp resultert i 

at det nå er tilgjengelig et bilde for brukerne. For raskere nedlastning må vi avvente oppgradering av 

telenettet.  Alternativt kan det investeres i en satellitt-basert løsning. Røde Kors snakket om at de 

benytter satellitt for å få grei dekning i Hunnedalen. Hvis dette blir et alternativ i Josdal ønsker Røde 

Kors å være med å bidra til dette.  

Styret tar gjerne imot tilbakemeldinger angående web kamera. 

Hyttekart:  

Det ble i løpet av 2013 sendt ut e-post angående navn og tlf nummer som skal settes på hyttekart. 

Responsen på dette har vært heller laber, men på møtet ble det uttrykt et klart ønske om å å få laget 

et oppdatert kart .  Håper at flere ønsker å skrive seg opp på nød kartet/plakaten til Røde Kors som 

de har liggende i hytta.  De framstod som en mulighet å samarbeide med Røde Kors om  et nytt kart.                                          

Det er meldt reguleringsarbeid for utbygging av 3 nye hyttefelt: 

Utvidelse på Kjeknuten, innenfor Atlakstøl (Langemyrrinnen) og ned mot Hellestølsvatnet. Tempoet 

på framdriften er noe usikkert. Fjord- og Fjellhytter må påvise bedret vannkvalitet  før oppstart av 

trinn 2 på Kjeknuten, som forventes å starte først. 

Flytting av el-ledningene i Josdal: 

Styret informerte om planene til NVE om flytting av ledningene fra dalen og opp i turterrenget (jfr 

presentasjonen på årsmøtet / hjemmesiden).  
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Tonstad- og Buheii Vindparker:   

Tonstad vindpark er nå tildelt konsesjon. Klage fra fylkesmannen forventes å forsinke endelig 

konsesjon til 2015, for øvrig er det klart for investeringsbeslutning. Vindparken som er godkjent er 

(heldigvis!) bare den sørlige delen av den opprinnelige planen. Buheii vindpark er tildelt 

utredningsprogram og jobber med konsesjonssøknad med sikte på å sende inn konsesjonssøknad i år 

(2014). Denne parken vil ligge svært nær Varden og Falkefjellstøl.  Mer informasjon om status finnes 

på hjemmesiden vår (og på NVE sine sider).  

Utvikling av løypekjøring: 

Den nye situasjonen for løypekjøring ble gjennomgått. Sirdal kommune organiserer ikke lenger 

løypekjøringen, og har trukket mye av finansieringen. Hvis ikke hytteeierne er villige til å betale for 

det vil det framover ikke bli kjørt løyper i dalen. For 2014 har Sirdalferie AS garantert for at det blir 

kjørt løyper. Innbetalingen fra hytteeiere i dalen har så langt ikke vært god nok. Vi oppfordrer igjen 

de som ikke allerede har betalt til å betale inn kr 300-600 til Sirdalsferie sin konto ????????? 

For å arbeide med saken framover ble det foreslått å oppette et løypeutvalg som jobber med 

organisering og finansering av  løypekjøringen i årene framover. 

VALG: 

Styret har hatt følgende sammensetning: 
Morten Sand   Styreleder 
Jon Holstad   Varamann 
Kirsti Vagle Knutsen  Kasserer/sekretær 
Sindre Lea Olsen  Styremedlem/webansvarlig - utgår av styret 
Leif Hinderaker  Styremedlem 
Rune Thorske   Styremedlem 
 
Nytt styremedlem: Bjørn Sigve Storesund <bsstoresund@bsdata.net> vil ta over for Sindre 
som webansvarlig – Sindre vil være ansvarlig for Facebook, men går ut av styret.  Morten 
Sand (går ut som styreleder) og Kirsti Vagle Knutsen ble begge gjenvalgt til styret for ett år.  
Jon Holstad, Leif Hinderaker og Rune Thorske var ikke på valg.  
 
Løypeutvalg: 
Morten Sand, Magne Edland og Tommy Osgjelten vil i 2014 inngå i et løypeutvalg for å jobbe 
med løypekjøringen framover. 
 
Valgkomite 2014: 
Styret danner valgkomite 
 
Valg av revisor for 2014 
Per Arild Evjeberg og Odd Gabrielsen tar gjenvalg for 2014 – tusen takk for hjelpen i 2013. 
 
Meldte saker: 

Terje Børsheim presenterte og begrunnet sitt forslag om at Varde Vel skulle sende brev til 
NVE om ikke å gjennomføre flyttingen av el.ledningene fra dalen opp i turterrenget. Flere 



medlemmer uttalte seg positivt om flytting av ledningene ut av dalen. Etter en diskusjon kom 
en fram til ikke å ta forslaget til Børsheim opp til avstemning.  Det ble i stedet besluttet å 
oppfordre de som er imot flyttingen til å sende et protestbrev fra seg personlig til NVE. Et 
forslag til et slikt brev ble lagt ut på vår hjemmeside fram til fristen for slike klager gikk ut 14 
februar 2014.  
 

 

Møtet ble avsluttet ca kl 22.00 

 

 


