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ÅRSBERETNING FOR 2015
Medlemmer
Havsdalen Velforening (stiftet 1989) hadde i alt ca 140 medlemmer pr. 31.12.2015. Pga overgang til nytt
betalingssystem (Superinvite) har det vært en forsinkelse i registrerte medlemskontingenter, se årsregnskapet.
Styremøter og andre møter
Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden hvor det er behandlet 24 saker, samt kontakt via e-post og telefon
ved behov. Styret har hatt fortløpende kontakt med ulike aktører som Geilo Skisenter AS/Geilo Holiday AS,
Akerholt, Steen og Lund AS, Geilo Maskin AS, Hol Kommune og andre for å følge opp de ulike styresakene.
Havsdalen Velforening er medlem av Visit Geilo og er representert i Geilo Velforebund (GVF) v/ leder.
Regnskap/Økonomi
Regnskapet for 2015 er gjort opp med et overskudd på NOK 8,- (5 460,- i 2014) som i hovedsak skyldes
forsinket innbetaling av medlemskontingent.
I påvente av den praktiske betydningen for innføring av eiendomsskatt i Hol Kommune fra 1. Januar 2016, hvor
40% av denne skal gå til stier- og løyper, valgte styret i HV også for denne perioden å innkassere det frivillige
løypebidraget på NOK 800,-. Flere av medlemmene har i denne perioden valgt å ikke betale det frivillige
løypebidraget. Styret har forståelse for at medlemmene har vært avventende i denne ”mellomperioden”. Mottatt
løypebidrag er NOK 66 400,- mot 116 750 i 2014. Årsmøtet vil bli bedt om å ta stilling til anvendelse av
løypebidraget på bakgrunn av styrets anbefaling. Geilo og Omegn Løypeområder har dessverre gjennom mange
år hatt mange ”gratispassasjerer” som nå, om en liker det eller ikke, kanskje blir mer rettferdig fordelt mellom
samtlige brukere ved innføring av eiendomsskatten.
Sponsorinntektene på hjemmesiden for 2015 var på NOK 16 000,- (22 000,- i 2014)
Styret betrakter foreningens økonomi som god.
Shape Management AS i Bergen er ansvarlig for å føre regnskapet.
Sti- og Løypenettet
Historisk vedtok Hol Kommunestyre i 2010 en modell som la opp til at Hol Kommune tok på seg 50% av
kostnadene forbundet med tilrettelegging av ”basisproduktet” som var basert på lengde og kvalitet på løypene
siste sesong. De resterende 50% ble dekket av bruker- og interessegrupper som lokale, fritidsbrukere, næring,
Geilo Idrettslag/NTG etc. Modellen ble betegnet som en konsekvensmodell, noe som innebar at det oppstod en
negativ konsekvens ved at tilbudet ble redusert dersom de frivillige bidragene ikke nådde over 50%, mens det
oppstod en positiv konsekvens dersom inntektene overgikk 50% ved at alt overskudd gikk uavkortet til utvikling
av sti- og løypeproduktet.
Det var mye uro rundt anbud og tildeling av løypeprepareringen i 2014 tom sesongen 2017/2018 og klagegang
rundt denne. Havsdalen fant imidlertid tilfredsstillende løsninger for preparering i Budalen sammen med
Vestreim Fjellstugu, Havsdalsgrenda og Hol Kommune.

Mange av våre medlemmer har oppdaget ”Liabrøtrunden” og ”Odnakkrunden”. Kvisla/Vedalen har imidlertid
kommet noe uheldig ut med tanke på beregningsgrunnlag og preparering og sliter økonomisk for å kunne tilby
brukerne et tilfredsstillende produkt. Området prepareres av Geilo Maskin AS.
Hol Kommune har vært og er ansvarlig for drift og utvikling av sti- og løypeproduktet på Geilo. Det ble innført
eiendomsskatt i Hol Kommune fra 1. Januar 2016 hvor 40% av dette skal benyttes til utvikling av sti- og
løypenettet både sommer og vinter. Havsdalen Velforening er via Geilo Velforbund representert for å ivareta
brukernes interesser og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Hol Kommune for å få et best mulig sti- og
løypeprodukt til glede for alle.
Akerholt, Steen og Lund AS har vært ansvarlig for prepareringen av løypeområdene Geilo Nord/Syd (Geilo
Løypeområde) og Geilo Maskin AS for Kvisla/Vedalen. Følg de begge på Facebook.
Geilo Velforbund (GVF)
Geilo og Omegn Hyttevelforbund (GOH) ble i 2015 revitalisert til Geilo Velforbund (GVF). Havsdalen
Velforening er medlem av GVF hvor interimstyret har bestått av Trond Andresen – leder (Kikut Nord), Marit
Schage Andria (Gamle Skurdalsvegen), Stig Eide Sivertsen (Slåttalia), Jan Mjelde (Geilo Hyttegrend Vestlia) og
Christine Neumann (Havsdalen Velforening). GVF er ment å være et felles ”talerør” for fritidseiendommene på
Geilo og Omegn med hovedvekt på sti- og løypepreparering, eiendomsskatt, kommunale avgifter, store
omfattende reguleringsplaner og felles renovasjonsanliggende. Det er 14 velforeninger/sameier som har meldt
seg inn i GVF av i alt ca 30. GVF har hatt flere konstruktive møter med Hol Kommune og forventer at flere
velforeninger/sameier slutter seg til. Geilo Velforbund har egen Facebookside.
Reguleringsplaner og Kommunedelplaner
Havsdalen Velforening hadde i 2015 ingen aktivitet rundt pågående reguleringsplaner.
Medlemsservice og sosiale medier
Havsdalen Velforening måtte velge ny løsning for logistikk og medlemskontingent da ”Klubben Online” ble lagt
ned. Omlegging til ”Superinvite” har ikke vært optimal og vi har fremdeles store utfordringer. Styret har hatt
betydelig merarbeid med å sende ut påminnelser via sosiale medier, epost og sms for å få inn
medlemskontingenten.
Det blir lagt ut informasjon og foto på hjemmesiden www.havsdalenvelforening.no. Av tekniske årsaker er det
ikke mulig å sende nyhetsmail til medlemmene. Vi har som tidligere hatt teknisk support av Petter Stray.
HV opprettet i desember 2012 en egen Facebookside. Dette har vært et svært populært tiltak hvor vi bl.a. kan
raskt legge ut nyheter og foto, og vi har også oppnådd å få bedre kontakt med våre yngre medlemmer. Pr. i dag
har vi 240 følgere mot 180 i 2014 og 125 i 2013.
Styret retter som alltid en stor takk til familien Hermansen for meget god service og god hjelp i løpet av
sesongen www.johnny.no og til våre sponsorer som gjør det mulig for Havsdalen Velforening å dele ut
gaver til aktører i vårt nærområde som legger inn en ekstra innsats for gjøre Havsdalen og Omegn til et
godt sted å være.

Geilo/Bergen, 20/3. 2016
Styret i Havsdalen Velforening

Christine Neumann (leder)

Alexander Åbyholm

Monica Øen Stokke

Ole Peter Duus

Rolf Erik Holmen

