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ÅRSBERETNING FOR HAVSDALEN VELFORENING 2017
Medlemmer
Havsdalen Velforening (stiftet 1989) hadde 113 betalende medlemmer av i alt ca 160 medlemmer pr.
31.12.2017. Dette er ikke en ønsket trend. Styret opplever at medlemmer må purres opptil flere ganger for å
betale medlemskontingent.
Styremøter og andre møter
Det har vært avholdt 1 styremøte via nett i perioden hvor det ble fremlagt forslag om endring i vedtekter for
signering. Se møteinnkalling for styremøte 2018.
Regnskap/Økonomi
Regnskapet for 2017 er gjort opp med et overskudd på NOK 12.438,- (NOK - 1018,- i 2016).
I 2016 ble det innført eiendomsskatt i Hol Kommune, hvor 40% av dette var forslag øremerket til stier- og
løyper. På basis av dette, vedtok Årsmøtet 2016 å avvikle innbetaling av det frivillige løypebidraget (NOK 800,/medl).
Nå er det fortsatt ikke avklart i Hol Kommune hvordan dette skal håndteres. Styret foreslår å avvente endelig
løsning fra Hol Kommune før det eventuelt gjøres noe tiltak.
Havsdalen Velforening har ikke mottatt sponsorinntekter på hjemmesiden for 2017 (kr 0,- i 2016)
Styret betrakter foreningens økonomi som god.
Brage Regnskap AS i Drammen er ansvarlig for å føre regnskapet 2017. Styret legger frem forslag på årsmøte
2018 om endring av praksis. Detaljer blir forelagt på årsmøte for GF.
Sti- og Løypenettet
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.
Geilo Velforbund (GVF)
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.

Medlemsservice og sosiale medier
Logistikk og medlemskontingent via ”Superinvite” fungerer. Monica Helene Øen Stokke har administrert dette.
Hun fratrer og nytt styremedlem må overta kasserer rollen.
Aktiviteten på hjemmesiden www.havsdalenvelforening.no er noe veldig redusert. Dette skyldes at facebook
anses som kommunikasjonskanalen for velforeningen. Det oppfordres til å benytte siden aktivt av medlemmene.
Hjemmesiden administreres fortsatt og vil benyttes til bl.a årsmøteprotokoller mm. Petter Stray er fortsatt teknisk
support.
Facebooksiden følges nå av 301 følgere (278 i 2016, 240 i 2015, 180 i 2014 og 125 i 2013). Det oppfordres til å
benytte facebook til å legge ut info, stille spørsmål og annen relevant informasjon om Geilo og Havsdalen.
Det har kommet 1 konkret sak via facebook om hastighet og støv problematikk på veien til Prestholdt
sommerstid.
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