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Referat fra årsmøte 29.januar 2015 
 

Først og fremst vil jeg benytte anledningen til å takke for meget godt fremmøte vi var ca 50 

medlemmer tilstede inkludert oss i styret. 

 

På årsmøtet fikk vi først kåseri av journalist Helge Johanson. Som vist bilder fra en rekke 

turmuligheter. 

 

Saksliste: 

 Valg av møteleder 

 Valg av referent 

 Styrets årsberetning 

 Regnskap 

 Diverse info fra styret 

 Fastsettelse av kontingent for 2015 

 Meldte saker (ingen) 

 Eventuelt 

 
Styret har siden årsmøtet 2014 hatt følgende sammensetning: 
Leif Hinderaker      Formann            
Kirsti Vagle Knutsen  Kasserer/Sekretær   
Morten Sand   Styremedlem /løypeutvalg      
Rune Thorske   Styremedlem  
Bjørn Sigve Storesund Styremedlem/webansvarlig   
Jon Holstad   Varamedlem    
  
Løypekomite: Morten Sand, Magne Edland, Tommy Osgjelten 
Styret har avholdt 8 styremøter i 2014(/15)  
  
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 
Tur til Salmeli langfredag 
 

I påsken 2014 var det veldig liten oppslutning vedrørende denne turen.  Spørsmålet vårt var 

da om det var interesse for at vi som styre skal organisere disse turene. 

Det var liten respons på dette. 
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Påskerennet påskeaften – Takk til Jørn Gordon Josdal, Rode Kors og Tonstad menighet.  

Røde Kors 
Stasjonen til Stavanger Røde Kors i Josdal var betjent i vinter-, påskeferien og enkelte helger. 
 
 
Andre saker styret har jobbet med:  
 

Nytt hyttekart 

 Bjørn Sigve Storesund har stått for det praktiske arbeidet med å lage kartet.  

 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 

 Det var 28 stykker som fikk kart på årsmøtet 

 Utdeling i påsken til de som har betalt kontingent for 2015 
 

 Kommunikasjon med medlemmene, websiden og Facebook 
Styret bruker e-post, samt brev per post, for å nå alle medlemmene. Det å bruke 
posten begynner å bli dyrt når referater skal sendes ut pr post. 
 
Ellers har styret lagt løpende informasjon ut på hjemmesiden(www.vardevel.no), som 
også er åpen for andre interesserte.  Det siste året har det i tillegg vært en Facebook 
gruppe, opprettet av Sindre Lea Olsen, der informasjon om forhold i dalen har blitt 
flittig utvekslet.  
 

 Vindturbiner 
Styret har i 2014 brukt en god del tid i forbindelse med det planlagte Buheii 
vindkraftverk og sendte brev til NVE der vi gikk sterkt imot planene. 
Når det gjelder Tonstad Vindpark, er denne godkjent av NVE, men beslutningen er 
påklaget av Fylkesmannen i Vest Agder, og denne klagen er ennå ikke avklart 
.  

 Nye kraftledninger  
Styret har høsten 2014 også sendt innspill til NVE i forbindelse med nye planlagte 
kraftledninger fra Tonstad/Ertsmyra til Tjørhom og Lysebotn.  
 
Nye reguleringplaner 
Det har pågått reguleringsarbeid for utbygging av 3 nye hyttefelt. Utvidelse på 
Kjeknuten, Langemyrrinnen ved Atlakstøl og Hellerstøl hyttefelt. Til sammen 
representerer disse 3 planforslagene mulighet for 68 nye hytter i Josdal. Styret ga 
kommentarer til reguleringsplanen for Hellerstøl innen fristen 8.5.2014. Planen for 
Hellerstøl ble godkjent av kommunestyret i oktober 2014. De to andre planforslagene 
er hittil ikke godkjent.  

http://www.vardevel.no/
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 Avgift for veivedlikehold, parkering og brøyting 
Veilaget i Josdal, som drifter den private veien opp til Atlakstøl og innkrever avgift fra 
brukerne, har varslet Varde Vel at det er behov for en vesentlig økning av den årlige 
avgiften for å ivareta veivedlikehold og helårsbrøyting i årene framover.  På et møte 
mellom veilaget og Varde Vel i Josdal 2.1.2015 ble mer detaljert informasjon om saken 
lagt fram fra veilagets side.   Vi har fått oversikt over regnskap for til og med 2013, 
2014 regnskapet var ikke ferdig da vi skulle ha årsmøte. Men vi har blitt lovet at Varde 
Vel skal få oversikt over regnskapet hvert år fremover. 
Det var mange kommentarer til det store hoppet i avgiften.  
 

 Mange av de frammøtte syntes det ble en svært stor økning i ett 
jafs, som de reagerte på, selv om vi fra Varde Vel styrets side hadde vist til at det er gått med 
underskudd de siste årene og at det er behov for å bygge opp fond for framtidig asfaltering. 

 

 Det ble bedt om bekreftelse på om veilaget får inn kr 10 000 fra hver nye hytte som bygges til 
kompensasjon for ekstra slitasje på veien. 
 

 Noen slik kompensasjon er ikke ført inn i budsjettet Varde Vel mottok for 2015. 
 

 Vil en forhandle med Statnett om kompensasjon for slitasje på veien 
I forbindelse nye kraftledninger?  Kan ikke dette også føres som en framtidig inntekt? 

 

 Har en spurt Sirdal kommune om veien kan gjøres kommunal, eller 
Hvis det ikke går om en kan få tilskudd fra kommunen? 

 

 Det ble stilt som et spørsmål om alle brukere av veien er med og 
betaler. 

 

 Ettersom det først og fremst er hytteeierne som betaler veivedlikeholdet og brøytingen, ble 
det framsatt som forslag at VardeVel blir representert i styret i veilaget.  
 

 Det var også innlegg som pekte på at vi som brukere må betale kostnadene ved å holde veien 
i stad. 

 

 Ingen ønsket redusert brøyting. 
 

Merking og oppkjøring av skiløyper  

 Sirdal Kommune har sluttet å organisere kjøringen, og betaler nå mindre enn 
halvparten av kostnadene. Uten betaling fra hytteeierne blir det slutt på 
løypekjøringen framover. Styret ser det slik at bruksverdien av løypene er stor. I 
tillegg kommer at uten løyper vil salgsverdien av hyttene synke. Løypeavgift kan 
derfor ses som en investering for alle hytteeierne.  
 

 Det ble derfor foreslått en økning av kontingenten til kr 500/år. 
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 Styret vil arbeide for at flest mulig hytteeiere blir med og betaler for våre felles 
interesser, og for at løypenettet skal bli best mulig med begrensede midler og 
forskjellige holdninger hos grunneierne. 

 
Fastsettelse av kontingent for 2015 
 
Det ble vedtatt enstemmig å øke kontingenten for 2015 til kr. 500,-   
Dette for å kunne betjene utgiftene til løypekjøring.  
Kontingent vil bli sent ut etter nytt styre er konstituert. 

 
VALG 

Nytt styre: 

Roar Børresen (ny) Bjørn Sigve Storesund (gjenvalg) 

Stig Morten Thorsen (ny)   Jon Holstad (gjenvalg) 

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

 
Revisorer gjenvalgt 

Per Arild Evjeberg Odd Gabrielsen  

 
Løypeutvalg 

Morten Sand Roar Børresen 

Tommy Osgjelten  

 
 
 Røde Kors hadde ordet tilslutt og henstilte om at hyttene tar kontakt og registrere sin 

posisjon med GPS koordinater. 


