
Velkommen til årsmøte 

i Varde Vel 29.1.2015

• Kåseri ved Helge Johanson

• Årsmøtesaker

• Utdeling av nye kart

• Kaffe mm

• Røde Kors



Årsmøtesaker
• Valg av møteleder

• Valg av referent

• Styrets årsberetning

• Regnskap

• Diverse info fra styret
• Nytt kart

• Vindmøller

• Elektriske ledninger

• Veiavgift

• Skiløyper

• Fastsettelse av kontingent for 2015

• Valg

• Meldte saker(ingen)

• Eventuelt



Styrets årsberetning

• Styret har i 2014 hatt følgende 
sammensetning:

– Leif Hinderaker (Formann)
– Kirsti Vagle Knutsen(Kasserer/sekretær)
– Morten Sand (Styremedlem/løypeutvalg)
– Bjørn Sigve Storesund (Styremedlem/webansvarlig)
– Rune Thorske (styremedlem)
– Jon Holstad (Varamedlem)

• Løypekomite: Morten Sand, Magne Edland, Tommy 
Osgjelten

• Styret har avholdt 8 styremøter i 2014(/15). 



Styrets årsberetning - 2
• Medlemmer

• Varde Vel har hadde pr. 31.12.2014 rundt 90 medlemmer hvorav 
75 har betalt for 2014   

• Økonomi

• Årets resultat er et overskudd på ca kr 4000. 

• Kontantbeholdning på ca kr 57000 ved årsskiftet.

• Påsken 2014

• Tur til Salmeli langfredag

• Påskerenn påskeaften

• Takk til Røde Kors, Tonstad menighet, Jørn Gordon Josdal



Styrets årsberetning - 3
Andre saker styret har jobbet med:

• Merking, oppkjøring og finansiering av skiløyper

• Nytt hyttekart

• Kommunikasjon med medlemmene

- epost/brev,  web-side, facebook

• Web-camera - fungerer

• Vindturbiner

• Nye kraftledninger

• Nye reguleringsplaner 
– Plan for Hellestøl godkjent, 34 nye hytter

• Avgift for veivedlikehold, parkering og brøyting



Årsregnskap
2014



Diverse info fra Styret  :     Nytt hyttekart

• Ett kart ferdig – svært  få  hyttenavn mangler

(De som mottar kart på årsmøtet skriver seg på liste)

• Neste kart : Hellerstøl, Ramnastøls - området

• Det kan bli enda bedre tilbakemelding fra medlemmene mht 
manglende data

• De som ikke får kart i dag: Utdeling i påsken til de som har 
betalt kontingent for 2015



Tonstad Vindpark

• Konsesjon innvilget av 

NVE desember 2013

• Klage fra Fylkesmannen 
som ikke er behandlet

Oppdatering  om vindmøller



Buheii Vindkraftverk

Fotomontasje: Buheii vindturbiner sett fra Bergeheii – Varden 



Buheii vindkraftverk
• 23 turbiner

• Navhøyde 94 m 

Rotordiameter 112 m

• Effekt  81 MW

• Areal : 7,6 Km2

• Veier: 25 km + 4 km

• Tap av INON områder:

23 -27 km2

• Store naturinngrep

Nordlig sekundær adkomstvei

Bergeheii

Josdal

Falkestøl



Buheii vindkraftverk

• Varde Vel har vært svært aktiv

• Deltatt på info møte på Tonstad

• Gått gjennom søknad

• Kontakt med : NVE, utbygger,      

Kvinesdal og Sirdal kommuner, 

3  hytteforeninger på Knaben

• Sendt brev til NVE innen fristen  

15.12.2014

• Mange enkeltmedlemmer har 

sendt brev

•Utsatt frist for kommuner og 

fylkeskommune 

Framdriftsplan

Takk til Terje Børsheim og Fridtjof Jaatun/  

Else Kamsvåg for gode innspill !



Ertsmyra – Solhom oppgraders til 420 kV
- trase vedtatt flyttet opp i fjellet (alt 2.0)



Ny 420 kV ledning Erstmyra - Lyse

• Varde Vel sendte brev og  

argumenterte mot alt 5.0. som 

Statnett gikk inn for

• Ville gått like ved Hovknuten

• NVE har godkjent alt  5.1

• Innsigelse fra Sirdal kommune

Hovknuten



Avgift for veivedlikehold, parkering, brøyting

• Møte mellom veilaget Atlakstølsveien og Varde Vel 2.1.2015

• Gjelder veistrekningen Josdal til Atlakstøl

• Driften av veien skal dekke inn: Brøyting til Tippen  og beredskap for 

brøyting, sandstrøing, vedlikehold av vei og parkeringsplass, avskrivning av 
asfalt, administrasjon og regnskap

• Styret har tidligere mottatt : detaljert regnskap for 2012, og 
økonomisk oversikt 2010 – 2013. 

År 2010 2011 2012 2013

Omløpsmidler/
i banken

459 000* 306 000 280 000 218 000

* Avrundet til nærmeste tusen



Veiavgift fortsettes

• Veilaget viser til 

– Innestående omløpsmidler er betydelig redusert siste 
fireårsperiode, - mens det i stedet er nødvendig å bygge 
opp fond for å ha penger til framtidig asfaltering 

– Ny femårskontrakt for brøyting ble dyrere enn tidligere

• Veilaget har presentert et budsjett for 2015
– Utgifter :  kr 364 000  (eks mva ) 

– Avskrivning av asfalt utgjør 64 000 (ny asfalt ca 1 mill kr,  Josdal til 
Tippen avskrives over 15 år, Tippen – Atlakstøl avskrives over 20 år. 

– Fordelt på 140 betalere : Ny avgift blir kr 3250  inkl mva

• + kr 500 for å parkere bil nr 2 på tippen for de som ønsker det 
i stedet for dagpenger.



Veiavgift forts

• Varde Vel har ikke noe mandat til å godkjenne budsjett for 
veilaget eller årsavgift. Vi kan videreformidle informasjon.  Det 
ligger i vedtektene at styret bla skal:
– Ha et godt samarbeid med grunneierne
– Medvirke til best mulig adkomst, vedlikehold  og brøyting av veg 

samt parkeringsforhold

• Styret i Varde Vel har fått bekreftet fra veilaget:
– Veien driftes uten fortjeneste til eierne
– Varde Vel vil få tilsendt regnskap for 2014 når det foreligger og for 

seinere år.

• Styret ser det ikke som noe alternativ å redusere kostnadene 
og avgiften ved å slutte med helårsbrøytet vei.

• Varde Vel ønsker å følge godt med hvordan pengene nyttes



Ambisjon:
Beholde/øke
Løypekjøringen

- Binde sammen 
eksisterende 
løyper

- Lokale løyper i 
Josdal 

Løypekjøring Josdal/Tonstadheia 1



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 

1. ”løyper kjøres  opp i området”  i alle salgsannonser

2. Billig og langsiktig investering: 500 Kr i  20år = 10.000 Kr 



Løypekjøring Josdal/Tonstadheia 4

Opplegg fra Varde Vel:
• Søke fortsatt delfinansiering fra Sirdal Kommune

• Øke medlemsavgiften i Varde Vel til 500 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 110 nødvendig for å holde dagens nivå av 
løypekjøring.



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 2015
- avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall

• Forslag til vedtak:

Kontingenten for 2015 fastsettes til kr 500.



Valg 

Styret har i 2014 hatt følgende 

sammensetning:

– Leif Hinderaker (Formann)   Går ut 

– Kirsti Vagle Knutsen (Kasserer/sekretær) Går ut 

– Morten Sand (Styremedlem)  Går ut 

– Bjørn Sigve Storesund (Styremedlem)  Ikke på valg 

– Rune Thorske (styremedlem)  Villig til gjenvalg

– Jon Holstad (Varamedlem)  Villig til gjenvalg



Valg
Forslag til verv i Varde Vel 2015

Nytt styre:

Roar Børresen (ny) Bjørn Sigve Storesund

Stig Morten Thorsen (ny)  Jon Holstad   (gjenvalg)

Mette Høiesen(ny) Rune Thorske (gjenvalg, vara)

- Forslag kan framsettes på årsmøtet, kan være 2 vara

- Styret konstituerer seg selv

Revisorer

Per Arild Evjeberg og  Odd Gabrielsen gjenvelges

Løypeutvalg

Morten Sand, Roar Børresen(ny), og Tommy Osgjelten

Valgkomite - Forslag: Styret danner valgkomite


