REFERAT fra ordinær generalforsamling i Sysendalen Hyttevelforbund
Tidspunkt: 17.11.2015 Kl 18.00 -2000.
Møtested: Allehelgensgate 2—inngang a, 5016 Bergen
Følgende saker vartil behandling:

i

Åpning av møte ved styreleder Sjur Hamre Ottesen, og opptak av fortegnelse over
møtende/deltakende medlemmer.
Fra styret møtte alle styremedlemmene: Sjur Ottesen, Kjetil Århus, Truls Nesslin, Åsmund
Kåre Rørvik ogToriûrgensen
Fra velforeningene møtte:
Maurseth Fjellandsby, Maurseth velforening, Maurseth Fjellgrend, Bruskorve
Hytteeierforening, Liseth hyttevel, Solbakken, Storlia velforening, Feet hyttevel, Nedre
Åstestølen, Åstestølen, Øvre Åstestølen og Bjørkholtet
Rypebråtet og Høel hytteeigerlag møtte ikke.

2

Valg av møteleder og protokollunderskriver:
Sjur Ottesen ble valgt til møteleder, Kjetil Århus til referent og Helge Skaar som
proto kol lu nde rskriver.

3

Godkjennelse av innkalling og agenda. Innkalling og agenda ble godkjent.

4

Gjennomgang og godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2015
a) Årsregnskap og årsberetning ble godkjent.
b) Det var gode tilbakemeldinger fra generalforsamlingen til styret for jobben som er
gjort siste periode og styret roser samtidig samhandlingen og deltakelsen fra
hytteeierne på oppmøte og innsats på dugnader og annet. Det ble likevel påpekt at
noen områder kan bli betydelig bedre og at styrelederne/ kontaktpersonene til de
ulike hyttevellene må videreformidle informasjon fra hyttevelforbundet til alle sine
medlemmer. Dette ble påpekt i mange sammenhenger som veldig viktig. Det ble
også påpekt at det erviktig å få med de store hyttevellene, som eks det største
(Maurseth velforening) i ulike sammenhenger.

5

I Status oppdatering fra Eidfjord Kommune
Styreleder kommenterte status fra noen av kommunens større infrastrukturprosjekter. Det
som ble kommentert var:
a) Kraftverket i Storlia. Oppdraget er ute på anbud. Håper å starte arbeid til våren med
arbeidene
b) Anleggsarbeid for å etablere permanent VA-trase mellom Rypebråtet, Garen til
Liseth
c) Fossatromma Vøringsfossen. Vegvesenets fremdriftsplan tilsier arbeid frem til
2020, arbeidet er startet
d) Gamlevegen ned Måbødalen er fortsatt stengt
—

—

6

Status oppdatering fra Eidfjord Resort
a) van Løvheim fra Eidfjord Resort informerte om status for deres utbygging og planer.
Inntrykket er at markedet har respondert positiv og de er veldig optimistisk for de
neste fasene. Løvheim hadde i sin presentasjon fokus på at Eidfjord Resort skal
samhandle godt med alle lokale leverandører. Det var flere spørsmål og
kommentarer fra generalforsamlingene som ble besvart av Løvheim. Det var nyttig å
få en felles presentasjon og forståelse av dette prosjektet. Presentasjonen er vedlagt
referatet.

7

Fokusområder for styret i neste periode
a) Opprettholde fokus på god informasjon og dialog i ulike kanaler til medlemsvellene
og hytteeierne
b) Utføre aktiviteter med mål å få ytterligere Øke medlemsmassen (antall hyttevell) til
Sysendalen hyttevelforbund og samtidig ha som mål å få flere hyttevell til å
inkludere løypeavgiften som felles innbetaling
c) Fasilitere/ etablere sommerbroen på Maurseth
d) Følge opp søknad om grus/ lys mellom Liseth og Fossli
e) Etablere rutiner/ avtaler med lokale hyttevell og grunneiere ang mindre vedlikehold
av løypenettet «i sin nærhet»
fl Fullføre merkingJ merkeprosjektet
g) Samhandle videre med aktuelle aktører (kommunen, Grunneierlaget, Løypelaget,
Skisenteret, Destinasjon Eidfjord osv)
h) Vurdere mulighet for rundløype Storlia Maurseth og generelt øke fokuset i øvre
del av Sysendalen helt opp mot «Slakthuset» I dette må en vurdere tiltak for skibro
inn i Storlia og problematikk knyttet til å krysse Bjoreoi når en skal gå mot
Fagernuten.
—

8

Styrevalg
a) Åsmund Kåre Rørvik ba om avløsning og gikk ut at styret, Anita Nybø ble valgt inn i
styret som erstatter. Vi takker Åsmund Kåre for en meget god innsats i sine år som
styremedlem.
b) Sjur Oftesen ønsket avløsning som styreleder og var på valg som styremedlem. Sjur
ble gjenvalgt. Tusen takk også til Sjur for en veldig bra jobb som styreleder de siste 2
årene.
c) Kjetil Århus ble valgt som styreleder.
d) Det nye styret består nå av:
i.
Kjetil Århus styreleder
ii.
Truls Nesslin styremedlem (kasserer)
üi.
Sjur Ottesen styremedlem
iv.
Tor Jûrgensen styremedlem
v.
Anita Nybø styremedlem

9

Løypeavgift
a) Generalforsamlingen støtter en økning av løypeavgift til kr 700,-.
b) Begrunnelsen for å øke avgiften er blant annet for å sikre videre stabil drift av
løypene, muliggjøre forlengelse av sesongen i begge ender, øke
løypekjøringskapasiteten og få fleksibilitet til ekstrakjøringer ved behov, etter avtale
med driftsselskapet.

10

Eventuelt
Styret er bedt av generalforsamling å vurdere ulike oppgaver. Styret må vurdere hvilke av
disse oppgavene som kan løses innenfor ansvarsområde og melde tilbake til hyttevellene
hvilke oppgaver som tas tak i:
a) Sjekke søppelavgiften stille spørsmål til kommunen ang nivået
b) Sjekke/ etterlyse kildesorteringsmuligheter
c) Sjekke med Skyss mulighet for å forlenge bussruten fra Maurseth til Bommen.
d) Priser rypejakt
e) Hvordan utvikle dalen som sommer! høst destinasjon. Kano, jakt, fiske++
f) Sjekke status ang planlagt ny ledningstrase Simadalen Fossli
—

—

Det ble informert om at Fylkeskommunen vurderer ulike muligheter for Ladestasjon for
Elbiler i Sysendalen.

Refe rent
Kjetil Århus

Styre leder
Sjur Ottesen

P rotokll und erskrive
Helge Skaar

