
Årsmøte 2018 
 

Åsbøseterdalen velforening 19. mai 2018 

 

Lars G. Troppen ønsket velkommen og var også møteleder. 

Gjennomgang av  årsberetningen ved Lars G. Troppen 

Referent Mary-Ann Gustavsen. 

Underskrift av protokoll:   Per Tore Brunæes og Bjørn Enger 

Totalt var 47 av 135 medlemmer tilstede på møte. 

 

 

Sak 1 - Godkjennels av møteinnkalling.    

Styret informerte om at innkallingen, pga. sykdom og uforutsette årsaker, beklagligvis ble 

sendt ut etter fristen på minimum 4 uker før møtet.  Innkallingen ble godkjent.  

Sak 2- Styret årsberetning: 

Gjennomgang av årsberetningen ved Roar Elgaaen 

 

Sak 3 - Regnskap:  

Gjennomgang av regnskapet ved Roar Elgaaen. Det viser et driftsresultat på kr. 169 992,-.  
En reduksjon i det kommunale tilskuddet, ble kompensert med lave driftsutgifter og økt 
medlemskontingent sammenlignet med foregående år. 
Det kom inn et forslag fra Tore Lund om å sjekke alternativer til DNB for å oppnå best mulig 
rente på spare- og fondskonto. T. L gir styret nærmere tilbakemelding på alternativ bank. 
 
 
Sak 4 - Løypekjøring, status Asgeir og fremtidig løypemaskin: 
 
Lars Troppen informerte kort om sesongen og at det har vært diverse problemer/havari på 
løypemaskina i løpet av vinteren.  
 
Det ble også orientert om ulike alternativer med hensyn til videre drift av dagens 
løypemaskin.  Alternativene ser ut til å være:  
 



• Fortsette med Asgeir. Ulempen er at det må forventes relativt høye driftsutgifter, 
dårlig regularitet og det er også fare for totalhavari som medfører at maskinen ikke 
kan selges 

• Selge Asgeir og kjøpe helt ny maskin. Dette er en dyr løsning. Ny maskin er trolig 
rundt 2 millioner kroner og det er usikkert hvor mye vi kan få for Asgeir. Estimert 
restverdi er ca. kr. 180 000,-. 

• Selge Asgeir og kjøpe en brukt maskin. Hvis vi får tak i en brukt maskin til for 1 – 1.5 
millioner og får ca. 180 000,- for Asgeir vil vi kunne dekke dette med eksisterende 
egenkapital i vellet.      

• Samme løsning som over, men vi beholder Asgeir. Da kan Asgeir brukes som back-up 
ved problemer og det er også mulighet for å kjøre to maskiner i parallell.  

• Selge Asgeir og sette ut hele jobben til en profesjonell aktør 
 
Styret vil utrede disse alternativene og komme tilbake med anbefalt løsning enten ved neste 
årsmøte eller tidligere dersom det er behov for det.  
 
Det er ønskelig fra årsmøtet å legge ut en kjøreplan/rute, som kan ligge ute på FB eller 
Hjemmesiden. Hovedprinsippet er at man starter med Langemyr/Svartvann på fredag, mens 
man kjører mot Veavann først på lørdager. Vær og snøforhold vil imidlertid påvirke dette og 
faktisk kjøring må derfor være opp til sjåføren.  
 
Det å drive et løypenett er pr i dag er styrt av velforeningens medlemmer.  Alt er på dugnad.  
Det kan tenkes at det kanskje burde bli lagt ut til profesjonelt kjøring, dvs at et firma drifter 
anlegget.  Styret bør se på kostnaden ved dette og fremme dette for årsmøtet 2019. 
 
Vi har avtalt at løypene som er åpne mulige å kjøre med Asgeir, skal kjøres hver fredag 

og/eller lørdag + søndag kun ved behov. Vanligvis er løypene nypreparert på fredag 

ettermiddag og kveld slik at de kan fryse på over natten og være klar til lørdagen.  

I vinterferie, og påskeferie holdes løypene åpne hele tiden, også her er det løyefører som tar 

avgjørelsen om nødvendigheten med å kjøre opp løypene fra dag til dag. 

I denne vurderingen tas det hensyn til Vær og vind, snømengde, maskin tilstand og tilgang på 

sjåfør og dette avgjør løyeansvarlig og/eller fører på tråkkebilen. 

Medlemmene har fått informasjon om at det meste av arbeidet er 100% dugnadsarbeid og 

ikke lønnet, og med den informasjonen må vi si oss svært fornøyde med tilstanden på 

løypene vi har. 

Det er alltid rom for forbedring og vi henstiller alle medlemmene å komme med forslag på 

dette. Vi fikk mange innspill på hvilken retning vi skulle starte å tråkke på morgenen, og det 

ble avgjort at vi starter med å kjøre østover mot Svartevatn der de fleste hyttene i 

Seterdalen har kort tilgang, og når man først er kjørt inn til Svartevatn så er det naturlig å 

kjøre inn til Langmyrshaugen.  

Er det et sterkt ønske å alternere med å starte vestover så kan vi jo det selvfølgelig, men da 

er det mye mulig dette også blir et tema av noen av medlemmene.  



Seterløypa er hoved løypa i løyenettverket og blir prioritert, så er det langmyrshaugen, 

Holmevannløypa rundt Siljelinovi, Ålykkja og sørover til Pardis, men igjen er rekkefølgen på 

tråkking en vurdering som fører og løypeansvarlig tar ved befaring av snømengde og vær. 

Lørdager starter Asgeir ca kl åtte. Han kjører ved behov.  Dersom det er mye vind og det 
sporene snør igjen samtidig som det blir kjørt, så blir dette utsatt til vinden har løya. 
 
  
Sak 5 - Informasjon om Nore og Uvdal hytteforbund: 
 
Lars Troppen informerte kort om hytteforbundet. Mer info blir lagt ut på velforeningens 
hjemmeside. 
 
 
Sak 6 - Status mobilmast og fiber: 
 
Kort statusoppdatering fra Lasse Hertel. Ingen ny konkret info foreligger. Det er sannsynlig at 
tvisten mellom Nore Energi og Trollset ANS går til rettsapparatet. 
 
Styret har skrevet brev til kommunen og bedt om en opprydding i eierforholdet mellom 
Nore Energi og Trollseth ANS.  Styret vil be Nore Energi om tillatelse til å legge ut svaret 
styret har mottatt fra Nore Energi på velforeningens hjemmeside. 
 
 
Sak 7 - Status strøm til Breiset: 
 
Flere hytter ble koblet til i fjor sommer.  Dette arbeidet vil fortsette nå som snøen er borte. 
 
 
Sak 8 - Info om kostnad for strøm til Asgeirs garasje: 
 
Lars Troppen informerte om at styret har sendt brev til kommunen og Nore Energi og bedt 
om redusert tilknytningsavgift for velforeningen, sammenlignet med normal 
tilknytningsavgift for hytter. 
 
 
Sak 9 - Innkomne forslag: 
 

- Forslag fra Per Olaf Lia om å sjekke pris og mulighet for å legge ut "myr-broer" på 
bløte partier i sti-nettet vårt. Styret ønsker tilbakemelding fra medlemmene på hvor 
dette kan være aktuelt. Anders Baalsrud sa seg villig til å fremskaffe mer info om myr-
broer og videreformidle til styret. Muligheter for at vi kan få støtte fra Gjensidige-
stiftelsen. 

 
- Forslag fra Gisle Sveva: «Med bakgrunn i tvisten mellom Nore Energi og Trollseth ANS 

om rettighetene til fiberinfrastrukturen inn i dalen vår og Nore Energis manglende 



respons i saken, gis styret mandat til å forhandle frem avtale om kraftleveranser til 

foreningens medlemmer med alternativ kraftleverandør.» 

En eventuell avtale vil ikke være bindende for det enkelte medlem, men styret kan 
oppfordre medlemmene om å slutte opp om en eventuell avtale og det kan kanskje 
gjøres en  undersøkelse om hvor mange som er interessert. Jo flere som slutter 
opp om dette jo større  press kan vi legge på Nore Energi og jo bedre avtale kan 
vi eventuelt få med alternativ leverandør. 

 
Sak 10 – Valg 
 
Av særskilte årsaker så har ikke valgkomiteen hatt anledning til å sette sammen forslag til et 
nytt styre. Styret ba årsmøtet om godkjenning av styrets eget forslag til nytt styre.  Dette ble 
godkjent.  Det nye styre består av følgende: 
 
 
Styret 

• Terje Rogde   - Leder 

• Roar Elgaaen  - Kasserer 

• Mary-Ann Gustavsen  -Sekretær 

• Anders Hannevik    - styremedlem 

• Arild Tanem           - styremedlem  

• Lars Troppen  - varemedlem og løypeansvarlig/kontaktperson grunneiere 

• Bjørn Tore Brunes - varemedlem 
 
 

 
Valgkomiteen består av 
 

• Ole Andreas Torgersen 

• Geir Petter Johansen 
 
Påskekomite: 
 
Det var ingen som meldte seg til komiteen for neste år. Valgkomiteen må jobbe for å finne 
kandidater, og styret kommer til å sende ut mail til medlemmene hvor det oppfordres til å 
stille til dette vervet. 
  
 
REVISOR: 

• Tormod Brekke 
 
 
 
 
 
 



Benkeforslag/diskusjon: 
 

• Ønske om at mere info skal henge på oppslagstavler  f.eks påskerennet.  Styret vil 
vurdere dette, men understreker at hovedkanalen for informasjon nå er facebook og 
hjemmesidene. 

•  

• Infrastrukturpenger:  Kan kommunen bidra med penger fra dette fondet? 
 

• Utvidelse av løypenettet: Styret vil jobbe videre med dette, men ber samtidig om 
forslag til nye løyper.  Det vil bli vurdert om noen løyper kun skal kjøres med skuter 
da det er utfordrende å få kjørt med løypemaskinen.  Uansett hva vellet ønsker må 
nye løyper godkjennes av kommunen.   

• Det kom opp spørsmål om Nore og Uvdal kommune har kildesortering?  Lars sjekker 
dette opp med Hytteforumet.  
 

 

• Avgått påskerenns-komite ber styret ta mer ansvar i planleggingen av arrangementet.  
Styret føler at vi har god kontroll i og med at Randi Lykke Lie har laget en oversikt 
som er enkel å følge. Styret bruker allerede mye tid på styremøter og arbeid utenom 
møtene 

 
 

Styret 2017 / 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


