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Årsmøteprotokoll Havsdalen Velforening
Havsdalskroa 2 etasje, Skjærtorsdag 29.03.2018 kl. 14.00 - 15.30.

Styrets leder ønsket de 18 fremmøte deltakerne velkommen til det 29. Årsmøtet (1989-2018).
Det noe labre oppmøtet skyldes nok et fantastisk påskevær, det oppfordres til å spre protokollen til alle «vi» vet
er medlemmer samt de som ikke er medlemmer i Havsdalen for å bygge medlemsmassen. Spre budskapet om
hva vi ønsker å få til som velforening!

1. Presentasjon av styret hvor Monica Øen Stokke og Christina Dame Huseklepp var fraværende med
gyldig årsak.
Kathrine Rogn ble valgt til referent, Hakon Lærum som medsignatur til protokoll.
2. Godkjennelse av innkalling og agenda.
Det var ingen kommentarer til innkallingen eller agendaen til årsmøtet som ble enstemmig godkjent.
3. Årsberetningen for 2017 ble gjennomgått. Innspill fra medlem er at det før årsmøte var vanskelig å
finne årsberetningen. Styret informerte om at denne lå ute hos Johnny og på hjemmeside før årsmøte.
Årsberetningen ble sendt rundt under møtet. Det var ingen kommentarer til årsberetningen som ble
enstemmig godkjent.
4. Gjennomgang av årsregnskapet for 2017.
Regnskapet viser ingen overraskelser, resultatregnskap og balanse ble gjennomgått. Det var ingen
kommentarer til regnskapet som ble enstemmig godkjent.
5. Budsjett 2018
Budsjett for 2018 ble lagt frem. Gaver er tidligere gitt til ulike aktører til næringsdrivende på Geilo.
Slike gaver er ikke gitt i 2017 og det er ikke lagt opp til dette i budsjettet for 2018. Det kom innspill på
at dersom aktører knyttet til Havsdalen sliter med drift kan foreningen gi gave som støtte. Styret fikk et
mandat til å gi gaver i forbindelse med dårlige driftsår på lik linje som tidligere år når det gjelder
størrelse på støtten.
Styret fikk enstemmig klappende mandat til å endre summen som er avsatt til løypekjøring, kr 41.583,til Brufond ved Budalselva etter informasjon fra styreleder som har hatt dialog med grunneiere. Dette i
lys av at tilskudd til løypekjøring ikke er noe foreningen ønsker å gi tilskudd til så lenge 40% ordningen
i Hol Kommune er uavklart (eiendomsskatten). Medlemmene var enstemmig i at det er å gi kunstig
åndedrett og at sannheten må frem for kommunen om hvor mye penger som må til for å opprettholde
dagens løypenett. Kr 41.583,- er avsatt i regnskapet pr 2017 og vil derfor ikke inngå i budsjettet siden
de er avsatt tidligere.
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Medlemskontingenten forblir kr 300,-. Budsjettet ble enstemmig godkjent.

6. Ny regnskapsfører
Styret ba om et mandat for å inngå avtale med lokalt regnskapskontor på Geilo, slik at regnskapet
ivaretas uavhengig av styrets sammensetning. Det medfører unødig utfordringer ved endringer i styret
dersom/når regnskapsfører er valgt pga nær relasjon til en eller fler av styremedlemmene. Forslaget ble
enstemmig godkjent.
7.

Signatur i foreningen pr i dag er av et samlet styre. Dette medfører tunge prosesser. Det ble enstemmig
godkjent at styreleder og ett styremedlem (ikke nærstående) eller styreleder og regnskapsfører kan
signere foreningen. Vedtektene blir da endret fra samlet styre til styreleder og ett styremedlem (ikke
nærstående) eller styreleder og regnskapsfører.

8. Hva forventer medlemmene av styret og hva forventer styret av medlemmene.
Styret ønsker aktive medlemmer. Facebook er i dag det som lever åpent og tilgjengelig for alle og det
oppfordres til å benytte facebook aktivt. Hjemmesiden vil i liten grad benyttes til å være aktiv med
korte informasjonsinnlegg. Hjemmesiden skal bestå og vil benyttes til innkallelser, dokumenter og
generell informasjon om diverse hendelser. Det oppfordres til at medlemmene aktivt kommer med
innspill til dette også.
Det er en realitet at ikke alle er på facebook og/eller benytter hjemmesiden aktivt. Det ble derfor
oppfordret fra medlemmene å også benytte e.mail som innkallingsmåte. Styret ble derfor tildelt mandat
til å finne medlemslister hvor e.mail inngår hvor også medlemskontingent inngår da mange sliter i dag
med å finne hvor de kan betale eller hvordan de kan betale.
Havsdalen Velforening har fortsatt noen utfordringer med Superinvite/medlemsregistrering/kontingent,
det nye styret vil jobbe med å finne et godt system for felles oversikt, informasjon og arkivering av
dokumenter for Havsdalen Velforening. Vi håper at langt flere vil betale kontingent og ser fordelen med
at Havsdalen Velforening består i fremtiden. Det vil fremdeles være mulig for de som absolutt ønsker
det å innbetale direkte til HVs konto. Medlemmene får melding om innbetaling via e-post. Det er
derfor viktig at vi har riktig e-postadresse til medlemmene! Send ny epostadresse til:
nina@grindehaug.no
9. Innkomne forslag.
Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.
10. Valg av styre og regnskapsfører.
Styremedlem Monica Øen Stokke og Hakon Lærum er på utgående mandat. Monica Øen Stokke stiller
ikke til gjenvalg, Hakon Lærum stilte til gjenvalg for ny periode på 2 år og ble enstemmig gjenvalgt.
Styreleder Stian Møller, styremedlem Christina Dame Huseklepp og styremedlem Kathrine Rogn er
ikke på gjenvalg.
Nytt styremedlem Nina Berglann Torgersen ble enstemmig valgt inn for en periode på 2 år som
erstatning for Monica Øen Stokke.
Styret og medlemmene takker Monica for hennes innsats og spesielt omleggingen til nytt
medlemsregister som var en stor og viktig jobb.
Inntil ny regnskapsfører er valgt vil regnskapet bli ivaretatt av Brage Regnskapskontor.

Orientering:
GEILO VELFORBUND
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Havsdalen Velforening er medlem i Geilo Velforbund, kr 1.000,- i medlemsavgift. Havsdalen Velforeningen var
representert ved Styreleder Stian Møller, styremedlem Hakon Lærum og nyvalgt medlem Nina Berglann
Torgersen på årsmøte mandag 26.3.18. Årsberetningen fra Geilo Velforbund vil bli lagt ut på hjemmesiden og på
facebook. Denne forteller meget godt hva Geilo Velforbund jobber med for sine medlemmer. Det understrekes
fra styret i Havsdalen Velforening at Geilo Velforbund gjør en meget god og viktig jobb!

GEILO HOLDING / SKI GEILO
Andreas Smith Eriksen daglig leder i Geilo Holdning eid av Arne Pålgårdhaugen og Ivar Tollefsen har fusjonert
Geilo Skiheiser inn i Geilo Holding. Dette gjelder alle skianlegg og kroer/varmestuer med unntak av
Slaattajordet, som de for øvrig har et veldig godt samarbeid med. Selskapet har byggerettgrund til 1591 enheter
rundt Geilo. Forretningsideen er å være bidragsyter til utvikling på Geilo gjennom at alpin og eiendom gjensidig
skal forsterke hverandre for å sikre vekst. Deres ide er å drive alpindelen. Eierskapet på Geilo har historisk vært
fragmentert og det har vært vanskelig å gå i samme retning. Det er slik det ser ut nå mulig å utvikle potensialet.
Regnskapene felles tidligere viste store underskudd alpint samt det var mangelfullt vedlikehold. For å sikre
driftstillatelser så har ledelsen i Geilo Holdning nå fått 30 millioner til vedlikehold av sine eiere, et vedlikehold
som burde og skulle ha vært gjort de siste årene. Ytterligere 10 millioner vil investeres gjennom sommeren 2018.
Andreas orienterte også om tilbudet Skibuss og Afterskibuss og visjonene for fremtiden og master plan de
arbeider med, også for Havsdalen. Det ble understreket fra Andreas at det overhodet ikke var noen kamp mellom
alpint og langrenn. Snarere tvert om, de har og akter å ha et godt samarbeid, men Andreas ba om forståelse for et
Ski Geilo sin oppgave på Geilo er å skape/lage et best mulig alpint tilbud. Det er helt tydelig og veldig klart at de
nye eierne er veldig positive, tenker langsiktig og har gode og riktige tanker om utviklingen av alpint tilbudet for
Geilo i fremtiden. Havsdalen Velforening støtter og applauderer de tiltak som ble lagt frem og forklart og
oppfordrer ledelsen og eierne til like god dialog og helhetlig tankegang i samme ånd som det som ble skissert på
årsmøtet i Havsdalen Velforening.

Gaver
Styret hadde ikke innstilt på gaver.
Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet med ønske om en fortsatt God Påske.

Geilo 29.3.2018

Stian Møller (styreleder)
Sign.

Hakon Lærum
Sign.
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