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Årsberetning Varde Velforening 2021 
 
Styret har siden årsmøtet 2020 hatt følgende sammensetning: 
 
Stig Morten Thorsen  Leder 
Jan Ove Sørheim  Styremedlem/Løypeutvalg 
Kenneth Flikkerud  Kasserer 
Per Arne Baltzersen  Styremedlem 
Arild Sunde   Revisor 
Jon Holstad   Revisor 
 
Løypekomité: Jan Ove Sørheim og Per Arne Baltzersen 
 
Styret har avholdt 3 styremøter i 2021/2022, samt har løpende dialog i egen messengergruppe. 
 
 
Medlemmer  
Pr. 31.12.2020 var det ca. 90 medlemmer som hadde betalt medlemskontingent for året. Dette er en 
økning på 24 sammenliknet med 2020 (66 betalende medlemmer).  
Totalt er det bokført medlemskontingent for kr. 67.391,- i regnskapsåret. 
 

Økonomi 
Varde velforening har også dette året hatt det økonomiske ansvaret for løypekjøring. Sirdal 
kommune yter tilskudd med kr. 56.000 (+ moms) pr. år for en treårsperiode. Det administrative og 
økonomiske ansvaret for løypekjøring skal ligge på brukerne.  
 
Utgifter til webkamera og websider er bokført med kr. 7.506,- mot 7.060,- året før.  
 
Årets påskerenn utgikk pga Covid-19.  
 
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. 
Det ser imidlertid ut til at innføringen av Vipps gjør at det er greiere å få betalt inn 
medlemskontingent, og vi fikk inn betaling fra ca 90 medlemmer. Det er dette antallet vi må ligge på 
for å kunne opprettholde avtale om løypekjøring. 
 
For året 2021 kommer regnskapet ut med et overskudd på 9.275, - 
 
 
Påsken  
  
Påskerennet påskeaften  
Grunnet Covid-19 ble påsken i Josdal avlyst.  

 
Røde Kors  
Stasjonen til Flekkefjord Røde Kors i Josdal bli nå fremover betjent av personell på utlån fra Stavanger.  
 



 

 
 

Saker styret har jobbet med: 
 

• Opprettholde avtaler for løypekjøring 
 

• Følge opp Statnett angående fjerning av den gamle 320 kV linjen gjennom Josdal. 
 

• Vedlikehold av web-kamera og nettsiden 
 

• Prosjekt Plankesti Hovsknuten 
 

• Verving av medlemmer 
 
 

Styremøter avholdt i 2021 
 

25. mai 2021 
 

Agenda: 
 

• Konstituere styret 

• Økonomi – hva gjør vi her? 

• Status plankestiprosjekt 

• Innkalling til dugnad 
o Oppdatere Facebook + hjemmesiden 

• Postkasse for Aftenbladet? 
 

 
Referat 

 
• Konstituere styret 

o Leder: Stig Morten 
o Løypekomité: Per Arne og Jan Ove 

 
• Økonomi – hva gjør vi her? 

o Aksjon -> Stig Morten hører med Kenneth om han kan betale regninger for oss og jobbe litt i 
bakgrunnen 
 

• Status plankestiprosjekt 
o Materialer er transportert ut og ligger klar 
o Jan Ove fikk bekreftet fra Kurt at vi må hente ut skruer fra Byggmester Liland da disse ikke ble 

levert ut sammen med materialene. 
o Trenger at skruer blir hentet ut før lørdag 19.juni. Be om å få 3 pakker ekstra. 
o Aksjon hente skruer -> Jan Ove (skruelengde bør være 4 tommer) 
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• Innkalling til dugnad 
o Oppdatere Facebook + hjemmesiden 

▪ Legge ut eksempelbilder på hvordan vi ser for oss at stien skal se ut. 
▪ Oppmøte ved Atlakstøl kl 10. 
▪ Ta med godt med niste og kaffe på termos 
▪ Klær etter forholdene 
▪ De som melder seg på må også si hvilket verktøy de tar med (i kommentarfeltet på 

Facebook). Anmoder alle om å ta med egen batteridrill og bit (med ekstra batteri).  

• Håndsag 

• Metermål  

• Blyant 

• Vinkel 

• Aksjon -> Stig Morten  
 

o Datoer: 
▪ Lørdag 19. juni 
▪ Lørdag 26. juni 

 
 

• Postkasse for Aftenbladet 
o Varde Velforening Samlepostkasse 
o Aksjon -> Per Arne 

 

Annet: 
• Dato for neste styremøte – Tema Varde Vel hjemmeside: 8. juni, kl 20-21.30. Teams. 

o Tatt en gjennomgang av hjemmeside og Wordpress 
 

• Navn på personer som kan bidra i komitéer: 
o Komité for medlemsliste i Varde Velforening: Kikki (Kirsti Vagle,  kirsti@antenor.no) 

 

• Komité for løyekart: Arild Haugen. Kontakte ham for en oppdatering -> aksjon Stig Morten 

 
 
Forslag: 

• Etablere turorientering i området som kan ligge ute hele sesongen, med en fin premie som trekkes på 
slutten av sesongen. 

• Ta med Røde Kors Flekkefjord på dette prosjektet 

• Selge kart med ruter via vipps 

 
 

Styremøte 2021.06.09 
 
Teams: Jan Ove, Per Arne, Stig Morten 
 
 

mailto:kirsti@antenor.no


 

Agenda 
 

Agenda: 
 

• Gjennomgang av hjemmesiden 

 
Referat 

 
• Følgende ble lagt til som administratorer: 

o Jan Ove Sørheim 
o Per Arne Baltzersen 

• Det ble holdt gjennomgang av Wordpress-innholdet. 

• Det ble gjort små endringer 

• Det ble lagt inn oppdatering ang plankestidugnad 

• Det ble lagt til referat fra årsmøtet 

 
 

Styremøte 2022.2.2 
 
Teams: Jan Ove, Per Arne, Stig Morten 
 
 

Agenda 
 

Agenda: 
 

• Generell oppdatering. 

• Økonomi 

• Sette dato for Årsmøtet 

• Valg: nye styremedlemmer 

 
 
Økonomi 

• Per Arne hører med Kenneth om han kan ferdigstille økonomidelen til årsmøtet. 

 
 
Årsmøtet: 

• Innlegg ved Arild Haugen – Turer i Josdalsheia 
o Liaknuten 
o Grøneknuten 

 

• Etterspill etter innlegget: 
o Hva gjør vi nå?  

▪ Flere turforslag? 
▪ Merking av stier? 
▪ Skilting? 
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• Kikki har jobbet med å oppdatere medlemsliste-excelarket. 

 

• Årsmøtet gir dispensasjon fra vedtekter om at leder kan sitte et ekstra år. 

 
Årsmøtet: innkomne saker 
 

1. Utgraving av badeplass. Pris på dette ble innhentet tidligere, og da var den satt til 6.000,- fra Skeie 
Maskin. Be om nytt tilbud fra andre aktører. 
 

2. Gapahuk i tilknytning til badeplassen. Denne bør gjerdes inne.  
 

3. Mitt forslag er at det åpnes opp for å brøyte etter påske dersom det kun er fenner som ligger enkelte 
steder. Argumentet er å sikre utrykningskjøretøy å komme frem i den perioden, hvor vi verken kan gå 
på ski eller kjøre snøscooter. 
 

Valg av nye styremedlemmer: 
• Asbjørn Haukali 

• Trond Bjørnsen 

 
 
 
 
 
 
 


