
 

 

Årsberetning Varde Velforening 2016 
 
Styret har siden årsmøtet 2016 hatt følgende sammensetning: 
 
Stig Morten Thorsen  Leder 
Jon Holstad   Kasserer/Sekretær 
Roar Børresen   Styremedlem/Løypeutvalg 
Torill Thomassen  Styremedlem 
Kari Mette Høiesen  Styremedlem 
Rune Thorske   Varamedlem 
 
Løypekomité: Roar Børresen, Morten Sand 
 
Styret har avholdt 6 styremøter i 2016/2017 
 
Annet: 
Bjørn Sigve Storesund  Webansvarlig 
 
Medlemmer  
Pr. 31.12.2016 var det 96 medlemmer som hadde betalt medlemskontinget for året. I tillegg var det 
10 «etternølere» som betalte for 2015, og 2 medlemmer har også betalt både for 2016 og for 2017. 
Totalt er det bokført medlemskontingent for kr. 54.000 i regnskapsåret. 
 

Økonomi 
Varde velforening har også dette året hatt det økonomiske ansvaret for løypekjøring. Sirdal 
kommune yter tilskudd med kr. 45.000 pr. år, men det administrative- og økonomiske ansvaret skal 
ligge på brukerne.  
 
Utgifter til webkamera og websider er bokført med kr. 4.932 mot kr. 5.058 året før.  
 
 
Årets påskerenn gikk med underskudd på kr. 768.  Tross dårlige værmeldinger ble rennet 
gjennomført i tradisjonell fin stil, men utrygg værsituasjon førte nok til at færre stilte til start, og 
derav redusert inntekt fra startkontingent. 
 
Det er ikke til å komme fra at det å ha ansvaret for nødvendige avtaler med grunneiere og ikke minst 
ansvaret for å fullfinansiere løypekjøring, er blitt en svært krevende oppgave for Varde velforening. 
En stor del av tiden til Styret er blitt brukt til å skaffe innbetalinger fra medlemmene, og både 
Facebook og hjemmesida er benyttet. Mange betaler sin medlemskontingent veldig seint i året, noe 
som har skapt stor usikkerhet om det er forsvarlig for Styret å forplikte foreningen til en så stor 
kostnad som løypekjøring innebærer. 
 
Tross i at resultat ved årsslutt er at det er innbetalt rekord mye i medlemskontingent i 2016, kommer 
regnskapet likevel ut med et underskudd på kr. 4.527. 
 
 



 

 

 
Påsken  
  
Påskerennet påskeaften  
Arrangementet ble også i år avviklet på marka ved Mågestøl. Mange familier koste seg, og været holdt 
akkurat til gjennomføringen av rennet. Et vellykket renn ble gjennomført i tre klasser, ca 80 påmeldte 
barn. Det var tidtaking for de to øverste klassene. Alle fikk medalje og diplom, samt en juiceboks ved 
målgang. Det var ingen familier som startet i familierennet denne gangen. Det ble ellers solgt saft og 
pølser. Arrangementet synes å være en positiv opplevelse for både hyttefolk og fastboende. Tonstad 
menighet bidrog med andakt og med høyttaler. Røde Kors deltok som tidligere med svært god praktisk 
hjelp som transport, oppkjøring av løype og ikke minst en ny grill! Styret takker både Hanne Fodstad fra 
Tonstad menighet og Røde kors for at dere alltid stiller opp. Takk også til Jørn Gordon Josdal for å stille 
jordet til disposisjon. 
 
Røde Kors  
Stasjonen til Flekkefjord Røde Kors i Josdal var betjent i vinter-, påskeferien og enkelte helger.  
 
Flekkefjord Røde Kors har funnet seg godt til rette i Josdal, og vi håper på en fin sesong for oss og dem.  
 
 

Andre saker styret har jobbet med: 
 

 10. feb 2016: 
o Konstituering av nytt styre. 
o Planlegging av årets Påskerenn. Fordelt ansvarsområder/oppgaver. 

 

 24. mai 2016: 
o Evaluering av påskerennet. 
o Veglaget. Styret går gjennom sakene fra sist årsmøte som er relatert til Veglaget. 

Dialog og kommunikasjon er god, og vi er blitt lovet regnskapet. 
o Forslag fra Kjeknuten om å arbeide for å få til barneskitrekk. 
o Innbetaling av medlemskontingent. 

 

 13. sep 2016: 
o Bygging av nye kraftlinjer. 
o Veglaget. Regnskap for 2016 er mottatt. Oppfølgingsspørsmål sendt til Veglaget. 
o Løypekjøring. Ser at vi mangler innbetaling fra 36 stk for å ha dekning for løypekjøring. 

Legger ut betalingspåminnelse på Facebookgruppa: Varde Velforening Josdal-Tonstad. 
o Skitrekk? Utsatt til neste styremøte. 

 

 18. okt 2016: 
o Gjennomgang av spørsmål til Veglaget. 
o Løypekjøring 2017. 
o Ønsket om barneskitrekk. Styret vedtar å legge saken på is. Styret finner ikke 

økonomisk grunnlag for dette. 
 

 22. nov 2016: 
o Planlegge kommende årsmøte; fordele oppgaver. 



 

 

o Saker til årsmøtet: 
1. Økning av løypeavgift (tidligere kalt Medlemskontigent) fra 500,- opp til 750,-  

2. Informasjon fra Veglaget – oppdatert informasjon. 

3.  Informasjon om hyttenummer og vegnavn – i forbindelse med info om oppdatert 
hyttekart 

4   Info fra påskerennet 

5   Informere om at man ikke skal sette igjen søppel  på Tippen. Konteinere er kun til 
husholdningsavfall. 

6.  Valg 

a. Nye styremedlemmer (Jon går ut, Roar går ut, Kari Mette går ut) 

b. 2 revisorer 

 

 10. jan 2017: 
o Videre planlegging av årsmøtet. 

 
 
 
Helt til slutt ønsker vi i styret i Varde Velforening å rette en stor takk for innsatsen til 

 Jon Holstad 

 Roar Børresen 

 Kari Mette Høiesen 
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