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ÅRSMØTEPROTOKOLL HAVSDALEN VELFORENING
SKJÆRTORSDAG 18. April 2019 kl. 10.00-11.00
I HAVSDALSKROA, 2. etg.

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjennelse av innkalling og agenda
Valg av referent og medlem for medudertegning av protokoll
Årsberetning 2018
Årsregnskap 2018 m/ fullstendighetserklæring
Budsjett 2019 inkl. fastsettelse av kontingent
Eventuelt
Valg av styre og regnskapsfører
a. 3 styremedlemmer er på valg, Stian Møller (leder), Kathrine Møller, Christina Dame
Huseklepp. Stian Møller ønsker ikke å fortsette som leder pga jobbsituasjon, Kathrine
Møller ønsker ikke gjenvalg. Nye kandidater er ikke foreslått/funnet.

1: Innkalling ble godkjent
•

Innkalling og beretning ligger ute på hjemmesiden i god tid før årsmøtet. Henstilles til å følge emd
på hjemmesiden.f

2: Kathrine Møller ble valgt til referent. Christina Dame Husklepp ble valgt til medundertegning.
3: Årsberetningen ble gjennomgått. Ingen innvendinger.
4: Årsregnskapet ble gjennomgått. Ingen innvendinger.
5: Budsjett for 2019 ble vedtatt som foreslått. Kontingent forblir uendret. Medlemskontingent blir sendt ut
høsten inneværende år for medlemskap påfølgende år. Dette forenkler regnskapsføring da inntekt blir
bokført i inneværende år/betalingsdato fra medlem.

6: Eventuelt
•

Slitasje Havsdalsvegen etter økt trafikk generelt– strategi. Forvalter av veien foretar seg angivelig
ikke noe for å utbedre/vedlikeholde veien. Det er en privat vei fra feristen og opp hvor
Skisenteret har ansvar for vedlikehold sommer og vinter fra feristen og opp til selve senteret og
grunneiere inn til Prestholtseter. Bompenger skal gå til vedlikehold noe det etter sigende ikke blir
utført. Styret vil ta kontakt med grunneiere i 1. omgang og henstille tilo at vedlikehold, salting og
skilting blir gjennomført.

•

Budalselven – bru. Spørsmål om penger vellet har avsatt til bidrag bru avventes til kommunen har
avklart hva som skjer da det er signaler om at kommunen vurderer at veien/stien fra Havsdalen
mot elven skal utbedres og bru oppføres.

•

Parkeringshuset: Medlem etterspør nå hva som evt kan gjøres i fase 2 for å forhindre uønsket
ferdsel. Det er et ønske om at veien til parkeringshuset ikke brukes som kjørevei om sommeren.
Kan kjetting settes opp? Styreleder kontakter utbygger.

•

Grunneier Hagens arealer for uytbygging er ikke avklart. Styret kontakter kommune og førhører
seg.

•

Stikkveier – relatert til ønsker om bommer for å regulere ferdsel av hensyn til risiko for innbrudd.
o Respektive grunneier må kontaktes for å eventuelt kunne sette opp fjernstyrt bom.

•

Fiber/bredbånd. Kommunen bør ha en plan dersom det er en kommunal utbygging, er det privat
bør det tas med grunneier. Styret kontakter Telenor og informerer om at det er interesse for dette
i Havsdalen generelt. Påpekes at dette er noe grunneiere og Telenor/tilbyder må stå for.

•

Afterski – Utekonsert. Det er kommet inn klager på støynivå sent på kvelden. Vellet forventer at
Ski Geilo / Havsdalen Kro forholder seg til de lover og regler som omhandler slike arrangementer
og at de holder seg innenfor rammene.

•

Utbygging «Havsdalen Skisenter».
o

Det ligger så vidt styret kjenner til ingen søknad hos kommunen om rivning eller
endringer i forbindelse med utbygging i Havsdalen pr i dag. Det planlegges etter sigende
at Havsdalen skal få et høyfjellshotell med spa. Konkrete planer er ikke gjort kjent men
styret vet at dette jobbes med hos Ski Geilo. Styret har kontakt med Ski Geilo på generelt
grunnlag samt kommune.

•

Det er kommet mange klager på at Ski Geilo stenger Havsdalen skisenter 2.påskedag.
Hva med minimum å opprettholde tilbudet om skyss frem og tilbake mellom Kikut og Havsdalen.
Skarverennet neste helg – signaleffekten lite heldig dersom forholdene ligger til rette for drift.
Styret tar kontakt med Ski Geilo for å formidle misnøyen.

•

Påskeskirennet lørdag i Arnebakken.
o Det har vært og er en tradisjon nå i mange år, vandrepokalen er vistnok 48 år gammel.
Dette er et lavterskelrenn hvor utkledninger og uformell tilnærming er hovedfokuset
hvor profiulen «fartsrenn» ønskes bort og det henstilles til lek og moro for familien.

o

o
o

Det er et renn som arrangeres av hyttefolket selv og «vinneren» blir neste års arrangør.
Det kom et forslag om å bidra til dette da det er kostbart å gjennomføre rennet. Vellet ser
utelukkende positivt på dette og ønsker å være med å bidra til at enda fler hytter i
Havsdalen deltar i dette uformelle skirennet.
Profilen må være «familie, lek og moro» og utkledning er fokuset. Motivere flere til å stille
opp og være med på tanke om at det skal være en leken ramme.
Det av settes årlig kr 10.000,- til Påskeski-rennet hvorav familien som arrangerer rennet
for tilbakebetalt opp til kr 10.000,- av utgifter som kan dokumenteres og som går til
premier og gjennomføring av rennet. Kvitteringer sendes inn til styreleder som sørger for
utbetaling.

7: Sittende styre tok gjenvalg.
Styreleder: Stian Møller
Styremedlem: Hakon Lærum
Styremedlem: Christina dame Huseklepp
Styremedlem: Kathrine Møller

Nina B. Torgersen har trukket seg pga helse. Hun ble ikke erstattet.
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