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REFERAT FRA ÅRSMØTE 

LØRDAG 25. MARS 2017 KL. 11.00, RØDE KORS HUSET KONGSBERG. 

Årsmøtet ble ledet av styreleder Jon Kavli Nilsen. 

1. Navneopprop/ Fullmakter. 

Det møtte 41 stemmeberettigede medlemmer, det forelå ingen fullmakter. 

 

2. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.  

Referent: Vidar Skovli (F-12)  

Protokollunderskrivere: Åge Johannessen (C-0), Svein Torgersen (E-6). 

 

3. Godkjenning av styrets innkalling.  

Årsmøteinnkallingen ble godkjent. 

 

4. Styrets beretning. 

Styrets beretning for 2016 ble opplest av sekretær Vidar Skovli. Kommentarer og 

spørsmål ble besvart. Styrets beretning ble deretter godkjent. 

 

Arbeidsgruppen som har forestått arbeidet med etablering av elektrisk bom inn til 

hyttefeltet ble takket for vel utført jobb og overrakt en blomsterhilsen. Bommen ble 

satt i drift i august 2016, til en kostnad godt under budsjett.  Arbeidsgruppen har 

bestått av Jan Helge Høybø, Anders Lensby, Åge Johannessen og Dag Lindsholm 
 

5. Regnskap. 

Kasserer Ragnar Lindås refererte fra regnskapet 1.1-31.12.2016 og redegjorde for et 

overskudd, kr 50.933,28. 

Revisors beretning ble lest opp av revisor Egil Loddengaard. Han anbefalte regnskapet 

godkjent. 

 

Utgiftene til renovasjon ble kommentert. Ulike tiltak for å hindre at bygningsavfall, 

møbler, ikke sammenbrettet emballasje, alt som ikke hører hjemme i vår container, ble 

foreslått. Det ble advart med at hytteforeningens medlemmer kan bli pålagt å innføre 

kildesortering til en langt høyere kostnad for den enkelte. Det ble ikke stilt ytterligere 

spørsmål til regnskapet. 

 

Regnskapet for 2016 ble deretter godkjent. 

 

6. Forslag fra styret og innkomne forslag fra foreningsmedlemmer, med styrets 

redegjørelse. 

Ingen innkomne forslag. 

 

7. Budsjett for 1.1 – 31.12.2016 - Kontingent og betalingsfrist. 

Kasserer Ragnar Lindås la fram forslag til budsjett.  

 

De økonomiske konsekvenser ved etablering av automatisk bom medførte en kostnad 

per hytte, kr 900. Formelt sett og i henhold til vedtektene innebærer dette en økning av 

kontingenten for 2017 med kr 900. Majoriteten av medlemmene har innbetalte sitt 





 Referat medlemsmøte 2017 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 

LØRDAG 25. MARS 2017, RØDE KORS HUSET KONGSBERG. 
 

Jon Kavli Nilsen åpnet møtet og inviterte dermed til å ta opp saker, kommentarer eller spørsmål. 

 

Rapport fra Aktivitetsgruppa. 

Rapporten ble lest opp av Aktivitetsgruppas leder Anders Lensby. 

Vinteren har dessverre hatt lite snø å by på fram til nå i det siste, men likevel er løypene fra Breiset 

blitt kjørt opp så snart det har vært mulig ved hjelp av snøscooter. Først etter siste snøfallet ble 

løypene kjørt opp 11. mars med den store løypemaskinen. Løypeforbindelse mellom M og O feltet 

tilknyttet Breisetløypa må forbedres ytterligere. «Scooter-gutta» har kjørt opp løypene ellers rundt på 

hyttefeltet. Aktivitetsgruppa ønsker at det etter hvert vil bli utplassert scooter på Heia for oppkjøring 
av rundløypene lokalt.  Det arbeides for at løypestatus for rundløypene skal komme med på skispor.no.  

 

Aktivitetsgruppa takket for oppslutningen løypelaget har fått, og oppfordret flere til å delta. 84 av 207 

hytter burde tilsi et stort potensiale. På Breiset er det 90% oppslutning om løypelaget. Det gjøres 
forsøk med også inkludere hyttene ved Rakketjønn. Traseen her vil være mer snøsikker. 

Tinnefamilien har bidratt vesentlig økonomisk til etablering av forbindelsen til Breiset og vil fortsette 

å bidra til driften også i tiden framover. 

Det er stort behov for deltagelse i dugnadsarbeidet med vedlikehold og forbedring av løypetraseene. 

Ved behov for mer informasjon, og for påmelding til dugnadsinnsats, ta kontakt. Anders Lensby tilbød 

gratis løypekart som kan henges opp på hytteveggen hjemme, gjerne mot en donasjon til løypelaget 

(BOL)  

 

Badeforholdene ved Høymyrvann 

Badetrapp ned over berget ved badebrygga ble etterspurt. Berget er til tider sleipt eller glatt og gjør det 

vanskelig å ta seg ut eller opp fra vannet. Et medlem hadde fått presentert en badetrapp støpt inn i en 

gummimatte som kunne tjores fast i tau. Enkelt å legge ut om våren og ta inn om høsten. 
Aktivitetsgruppa fikk straks fullmakt til å gå til anskaffelse. 

  

Elektrisk bom.  

Tilbakemeldingene fra tiden den har vært i drift har vært entydig positiv. Bommen er forsikret mot 
skade. Et lite problem som oppsto for en tid siden og lot seg løse ved en enkel justering på stedet. 

 

Møteplasser 

I reguleringsplanen av 2003 er det avsatt plass for parkering/møteplass i bakken mellom E/F og G-

feltene i forbindelse med etableringen av et skileikområde. Det er svært etterlengtet med en møteplass 

på dette stedet. Likeledes er det behov for en utvidelse av veien foran bommen for å forbedre 

møtemulighetene. Dette vil bli sett nærmere på i forbindelse med veibefaringen til våren. 

 

Oppfølging av siktryddingsaktivitene 

Fliskutter vil bli leid inn til høstdugnaden for å fjerne resten av trevirket som ble tatt ned under 

dugnadene ifjor. Arbeidet må bare organiseres annerledes for å utnytte maskinen bedre. 

 

Styreleder takket alle for oppmøtet og ønsket alle vel hjem. 

Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl: 13:00. 

 

 

Referent: Vidar Skovli  



Hei godt nytt aktivt år!       Oslo 6 januar 2018 
Håper at det står bra til med dere alle, og at dere er klare for et nytt aktivt år på Heia. 
Årsmeldingen inneholder informasjon om hva vi har gjort og hva vi har planer om å gjøre videre i 
2018. 
 
Aktivitetsgruppa 2016/2017: 
Aktivitetsgruppa på Heia skal sørge for at vi som hyttebeboere i Heia hytteforening har de beste 
mulighetene for et aktivt hytteliv. 
Våre hovedoppgaver er påskeskirennet, sørge for at skiløyper blir preparert, og sette ut badeflåter 
mm. 
Vi takker for godt oppmøte gjennom året, og det gleder oss at vi nå virkelig kan se resultater av det 
gode arbeidet. 
Aktivitetsgruppa består av en liten gruppe hytteeiere som er med på arbeidet i varierende grad. 
Det er viktig for oss å få med flere som ønsker å ta et aktivt ansvar da det er mange oppgaver som 
skal løses gjennom et år. 
Har du lyst til å bidra, ta gjerne kontakt med Anders Lensby som er leder av Aktivitetsgruppa (mobil 
40805228) 
 
Aktiviteter gjennom året: 

  1.  Påskeskirenn med godt oppmøte, fin natursti, hyggelig sosialt samvær og flotte premier. 
  2.  Badeflåte i Høymyrvann reparert og satt ut, og tatt opp ved sesongslutt (ligger nå i bukta ved 
badeplassen). 
  3.  Kjøpt ny fin badeflåte til Primtjønn som ble satt ut under vårdugnaden. 
  4.  Laget og forsterket flere broer bla. broen nederst i Langbakken opp til Ljostjønn, samt en ny bro 
over bekken i Fiskebekkdalen. 
  5.  Vi har administrert, og gjennomført mange dugnader på nye og eksisterende sommer og vinter 
løyper. 
  6.  Vi har lagt ut mange informasjons-oppdateringer om løypeforhold, badetemperaturer, dugnader, 
osv. (primært på Facebook) 
  7.  Vi administrerte den lokale løypekjøringen i hytte området, med god hjelp fra og det  ble i den 
korte snø sesongen vi hadde i 2016/2017 kjørt løyper hele 10 ganger. Informasjon ble delt rett etter 
sporkjøringen. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra scootergjengen og brukerne om at det arbeidet 
som har vært nedlagt i de lokale løypene har gjort at løypene har blitt veldig gode og brede. Så 
arbeidet gir gode resultater! Tusen takk til alle som har deltatt!! 
  8.  Vi har nå over 290 personer som følger Aktivitetsgruppa på Facebook aktivt, så dette er en enkel 
og god måte å dele informasjon på. 
  9.  Ved flere dugnader fra vår til senhøsten 2017 har skiløypetraseen blitt utbedret og ny løype 
etablert. De siste nyhetene er løypen ned fra O feltet mot Høymyrvann og videre til Fiskebekkdalen. 
Vi er også SPESIELT stolte av arbeidet som er nedlagt fra hovedløypekrysset på J, etterhvert omtalt 
som Stjernekrysset, og opp til Primtjønn hvor det nå er full bredde og endelig mulig å gå fiskebein 
opp, og ploge ned. Hele løypa rundt Primtjønn ble 6/1-2018 for første gang kjørt opp med doble 

spor og en løypekvalitet bedre enn noen gang tidligere. Dette har vært viktig for oss å få til da vi vet 
at dette er en løype som mange har nærhet til. Den brukes av mange familier med små barn, samt 
eldre som ønsker at det skal være enkelt å ta seg frem uten for mye humper og dumper. Dette er 
virkelig en milepel. 
 
Vi jobber nå for å få en egen scooter fra Breiset & Omegn Løypelag plassert hos oss. 
 
Tanken er da at vi etablerer et eget lite team som kan tenke seg å lære å kjøre de lokale løypene hos 
oss. Vi mener at det er lurt å ha en scooter lokalt, slik at vi ved snøfall f.eks. fra fredag til lørdag har 
mulighet for å få ferske spor også da. 



Vi vil sette opp en vaktliste slik at de som er med i teamet fordeler kjøringen seg imellom. Dette vil 
være et supplement i tillegg til den løsningen vi har i dag med scooterklubben på Kongsberg som 
kjører lokale løyper torsdag/fredag. Drift av scooter vil ikke medføre økte kostnader for oss, men 
forutsetter at vi får med to til tre personer som kan tenke seg å være med å kjøre scooteren. 
 
Har du lyst til å være med og kan tenke deg å lære å kjøre scooter og lage løyper, er det bare å melde 
din interesse til Anders Lensby (mobil 40805228) eller til noen andre i gruppen. 
 
En av oppgavene til Aktivitetsgruppa er å være med i styret i Breiset & Omegn Løypelag (Anders 
Lensby er pr. februar 2017 valgt inn for to nye år som Heias representant i styret) Dette er et viktig 
arbeid hvor vi gjennom vervet påvirker hva som gjøres videre og hvordan løypemateriell benyttes. I 
2017 var det 90 betalende hytter med fra Heia. På vegne av Breiset & Omegn Løypelag takker jeg alle 
medlemmene og håper gamle og nye medlemmer også i 2018 vil være med å støtte det gode 
arbeidet. Dere kan selv følge med når løypene blir kjørt ved å gå inn på 
skisporet.no<http://skisporet.no><http://skisporet.no><http://skisporet.no> (og søke opp Breiset / 
eller laste ned appen og velge Breiset som din favoritt). 
 
Planer for 2018: 

Aktivitetsgruppa har en rekke planer og ønsker for 2018. 
Det gjenstår enda en del arbeid med våre løyper, og det er stadig tynning og rydding som må 
gjennomføres for å klare å skape løyper selv i snøfattige vintre. 
Jobbe videre med klopper der det er behov for det på de mest brukte sommerstiene. 
 
I år som i fjor håper vi å få til at løypene blir kjørt en ekstra omgang i vinterferieukene dersom det er 
behov for dette. 
 
Budsjett / investeringsbehov: 

Løyper: 
1.     Kjøring av lokale løyper etter samme prismodell som tidligere år. 
2.     Vedlikehold og eventuell oppgradering av klopper, noe løpende kostnader til materialer. Som 
2016/2017. 
 
Påskeskirenn: 
1.     Påsken 2017 var fin, og det var også i år godt oppmøte. 
2.     Håper på like god oppslutning også i år og ber om samme ramme som i 2017. 
 
Benytter samtidig anledningen til å takke for godt samarbeid med styret, og ser frem til fortsettelsen. 
 
Med hilsen 
 
Anders Lensby for 
Aktivitetsgruppa 
 
http://heiahytte.info/ 
https://www.facebook.com/aktivitetsgruppameheia 
Kontaktinformasjon: 
Anders Lensby 
tlf. 40 80 52 28 
E-post: anders@lensby.com 
 
Stein Arve Gløsmyr 
tlf. 97 59 44 59 



E-post: stglos@gmail.com  
 
Svein Torgersen 
tlf. 90 98 79 71 
E-mail: svtorger@online.no 
 
Sven Oscar Kristiansen 
tlf. 90 95 68 45 
E-post: svok@online.no  
 
Gisle Espolin Johnson 
tlf. 90 15 00 66 
E-post: gisleej@online.no  
 
Med hilsen 
Aktivitetsgruppa 
 
Anders Lensby 
40805228 
anders@lensby.com<mailto:anders@lensby.com> 
 
 
 


