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ÅRSBERETNING FOR HAVSDALEN VELFORENING 2016
Medlemmer
Havsdalen Velforening (stiftet 1989) hadde 108 betalende medlemmer av i alt ca 140 medlemmer pr.
31.12.2016 hvor nedslagsfeltet er Havsdalen med omegn.
Styremøter og andre møter
Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden hvor det er behandlet 16 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 (via Geilo Velforbund) og andre for å følge opp
de ulike styresakene. Havsdalen Velforening er medlem av Visit Geilo og er medlem av og representert i Geilo
Velforebund (GVF) v/ leder.
Regnskap/Økonomi
Regnskapet for 2016 er gjort opp med et underskudd på NOK 1 018,- (NOK 8,- i 2015) som i hovedsak skyldes
dårlig betalingsvilje fra deler av medlemsmassen og bortfall av sponsorinntekter.
1. januar 2016 ble det innført eiendomsskatt i Hol Kommune, hvor 40% av denne skal gå til stier- og løyper. På
basis av dette, vedtok Årsmøtet å avvikle innbetaling av det frivillige løypebidraget (NOK 800,-/medl)
Kontingenten ble vedtatt økt fra NOK 250,- til NOK 300,Styrets innstilling ble vedtatt av Årsmøtet for benyttelse av det frivillige løypebidraget på NOK 66.400,- med
fordeling 50% til Budøla/Odnakk løypeområde og de resterende til Geilo Løypeområde Nord/Hol Kommune
etter nærmere avtale og behov. Ved kontakt med utøvende entreprenør Geilo Løypeområde Nord, var det tildelt
nok midler til å preparere tilfredsstillende ut sesongen 2016, dermed ble midlene (33.200,-) stående på
Havsdalen Velforenings konto.
Havsdalen Velforening har ikke mottatt sponsorinntekter på hjemmesiden for 2016 (NOK 16 000,- i 2015).
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.

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. Hol Kommune gir fremdeles noe utydelige signaler om hvordan de 40% skal
fordeles og oppfordrer fremdeles ulike aktører til frivillig løypebidrag. 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. Begge har egen Facebookside.
Geilo Velforbund (GVF)
Geilo og Omegn Hyttevelforbund (GOH) ble i 2015 revitalisert til Geilo Velforbund (GVF). Havsdalen
Velforening er medlem av GVF hvor styret har bestått av Marit Schage Andria – leder (Gamle Skurdalsvegen),
Stig Eide Sivertsen (Slåttalia), Jan Mjelde (Geilo Hyttegrend Vestlia), Christine Neumann (Havsdalen
Velforening) og Erik Christensen (Kikut Vel). 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 renovasjon. 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 2016 oppfølging rundt reguleringsplan ”Del av eiendom 56/4 – Havsdalslia
(Hagen).
Medlemsservice og sosiale medier
Logistikk og medlemskontingent via ”Superinvite”, denne løsningen fungerer nå tilfredsstillende. Enkelte
medlemmer får tilsendt giro.
Aktiviteten på hjemmesiden www.havsdalenvelforening.no er noe redusert pga tyngre nyhetsopplasting enn de
mulighetene Facebooksiden gir oss. 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. Facebooksiden er lett å betjene ved å kopiere/legge ut
nyheter og foto, hvor vi også har bedre kontakt med våre yngre medlemmer. Pr. i dag har vi 278 følgere (240 i
2015, 180 i 2014 og 125 i 2013). ALLE medlemmene av gruppen kan legge ut info/spørsmål og foto!
Styret retter som alltid en stor takk til familien Hermansen for meget god service og god hjelp i løpet av
sesongen www.johnny.no (også på Facebook) J
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