Innkalling til

GENERALFORSAMLING
PÅ HUGULIA F J E L L S T U E
LØRDAG 31. AUGUST 1996 K L . 15.00
NB! F R A K L . 14.00 V I L R E P R E S E N T A N T E R F O R
DOLØSNINGER VÆRE T I L S T E D E
(Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

DAGSORDEN
1
Åpning
2
Valg av:
dirigent - referent - to til å undertegne protokollen
3
Styrets årsberetning
4 Regnskap for 1995/1996
5 Innkomne forslag - Styret foreslår å bygge nytt pumpehus i hyttefelt 7 - Orientering blir
gitt å møtet
6 Budsjett/kontingent for 1996/1997. Forslag til kontingent: kr 2 600,- (uendret).
Veibrukere: kr 1 300,- (50 % av driftskontingenten)
7
Valg
8 Tid og sted for neste generalforsamling
Presentasjon av doløsninger v/Rolf Rollheim og representanter fra leverandører
Styret i Hugulia Fjellstue presenterer planene framover for Fjellstua.

DUGNAD - lørdag 31. august kl. 11.00
Styret ønsker at vi får gjort en dugnad på veiene/løypene før vinteren. Ta med sag, øks,
motorsag, busksaks, rake, spade eller grafs og møt fram ved bommen. Dette vil være med på å
redusere vedlikeholdskostnadene våre. Den "faste" dugnadsgjengen er velkommen, men i år
satser vi på STOROPP SLUTNING fra nye ansikter. Dette er en hyggelig måte å bli litt bedre
kjent med hyttenaboen på!!

DU H A R ANSVAR F O R A T B O M M E N E R LÅST!

VI ØNSKER VELKOMMEN T I L E N
H Y G G E L I G HANDEL
Vi fører dagligvarer. Skulle du trenge bensin
eller gass fører vi også dette i forretningens
åpningstid.
Åpningstider: mandag-torsdag
fredag
lørdag

kl. 08.30-16.30
kl. 08.30-20.00
kl. 08.30-15.00

ULSAKER & NILSEN A/S
Asta Usaker og Alfred Nilsen
Tlf. 61 11 85 40
2880 Nord-Torpa

BYGGEPLANER?
S k a l du bygge på hytta, eller har d u byggeplaner på hjemstedet,
da har d u selvfølgelig behov for materialer.
Vi har alle s l a g , alle dimensjoner, høvlet og uhøvlet, også
dypimpregnerte.
Kontakt o s s for pristilbud. Du finner neppe noe gunstigere.
E r det s n a k k o m levering a v noe omfang leverer vi fraktfritt i
sentrale deler a v Østlandet.

Torpa Sag
2880 Nord-Torpa Tlf. 61119714

Beretning 1995/96
1

Styrer og utvalg

Generalforsamlingen 09.09.95 valgte følgende styre og utvalg:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Driftsansvarlig:
Sekretær:
Redaktør:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Lars Lie
Bjørn Bakka
Dag-Amund Lie
Jon Schrøder
Trond Melvold
Olav Furdal
Arild Valle
Trygve OllendorfF

614 (1 år - gjenvalg)
612 (2 år - gjenvalg)
401 (Ikke på valg)
DNP (2 år)
801 (Ikke på valg)
710 (2 år - gjenvalg)
802 (gjenvalg)
604 (gjenvalg)

Revisor:

Torvald Valland

411 (gjenvalg)

Jakt- og fiskeutv.

603 (formann)
RolfRollheim
Arild Valle
802
Johannes Nordsveen Veibruker
Hugulia Fjellstue oppnevnte Ruth Tomter som sin representant.

Påskerennskomité:

Stian Møller
Tore Andersen
Arild Sommerstad

809
216
106

Kontaktutvalg med
Hugulia Fjellstue:

RolfRollheim
Jon Schrøder
Trygve OllendorfF
Lars Lie

603
DPF
604
614

Valgkomité.

Arne Skyaasen
Stein Fivel
RolfRollheim

DnP
807
603
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Drift av hyttefeltet

Den kalde og snøfattige vinteren ga andre problemer enn de vi har vært vant til i Hugulia.
Veiene fikk noen steder ekstra medfart da rørene under veien frøs og bekken gikk over veien.
Det er har ført til ekstra reparasjoner på veiene, og det er også foretatt grusing og noen
forbedringer som gjør at veistandarden må sies å være tilfredstillende. I forbindelse med den
strenge kulden sviktet hele 5 pumpehus. Det har tatt tid å få vannet tilbake, og i skrivende
stund er det fortsatt mangel på vann i 4 pumpehus. En regner med at dette blir i orden i løpet
av august. En har fortsatt arbeidet med å bytte ut gamle ovner i pumpehusene.

Fortsatt har vi problemer med at noen til tider ikke låser bommen. Å finne ordninger som gjør
det umulig å komme igjennom bommen uten å låse er etter de undersøkelser styret har gjort
dyre og ikke så driftssikre som er ønskelig. Vi håper at vi blir flinkere, og ikke minst at de som
har håndverkere på hytta har PLIKT til å PÅLEGGE disse å låse bommen. Vaktmesteren har
pålegg om å låse bommen i alle sammenhenger.
Bøttetømmeordningen er blitt gjennomført lik tidligere år, og styret oppfatter at de som bruker
den, er tilfreds med ordningen. For at den skal fungere, er en avhengig av at tidsfristen for
utsetting av bøtter overholdes av alle, spesielt i påske- og vinterferie. Husk for øvrig at vi nå er
et år nærmere avviklingen av bøtteordningen. Det skjer 31.12.98.1 forbindelse med årets
generalforsamling vil noen produsenter presentere sine løsninger og komme med tilbud på sine
produkter.
Styret opplever en gang imellom at medlemmer går å irriterer seg, til dels kraftig, over ting
som ikke blir gjort i området. En søppelsekk som står lenge i et pumpehus og lukter, en
lyspære som ikke blir skiftet o.l. blir for enkelte «store saken>. Hvis vaktmester får beskjed
enten ved en lapp i dolapp-kassen eller en telefon, så vil irritasjonsmomentet bli rettet opp
senest neste dag. La oss sammen sørge for at alt fungerer best mulig i hytteområdet vårt - da
blir alle fornøyd med sitt opphold. For at ting skal fungere best mulig har styret gått igjennom
vaktmesterens arbeidsinstruks og presisert en del oppgaver og lagt opp forbedrede rutiner.

3

Hugustubben

Hugustubben er kommet med tre nummer i perioden. Styret ser på vår velavis som en fin måte
å holde kontakt med medlemmene, men en liten innsats fra DEG ville gjort avisen bedre.
Våre trofaste annonsører og kostnadsfri trykking bidrar til at Hugustubben påfører
velforeningen minimalt med utgifter. Vi takker annonsørene for deres bidrag, og ber om at
også D U vurderer om du kan bidra med en annonse eller stoff.
Etter at det ble tatt initiativ til å utgi HuguliaPosten så styret at det ville være mulig å la
Hugustubben bli en del av denne. I og med at initiativtageren Finn Selmer Olsen har sluttet på
Fjellstua ser det ut til at HuguliaPosten ikke kommer ut mer. Det stiller igjen krav til oss om å
holde Hugustubben gående som et bindeledd mellom medlemmene.

4

Samarbeidet med Hugulia Fjellstue

På ny kan vi se tilbake på et problemfritt samarbeidet med styret for Hugulia Fjellstue. I den
turbulente perioden vi føler det er, har styret i Fjellstua vært lite flinke til å holde oss orientert
om utviklingen for stedet. Vi oppfatter at Fjellstuas framtid usikker. Man vurderer alternative
driftsformer, og dette vil kunne få konsekvenser for samarbeidsavtalen mellom Fjellstua og
velforeningen. Fjellstuas styre vil gi en orientering om situasjonen på generalforsamlingen.

5

Løypekjøring

Hugulia Fjellstue, Slåtten Sæter, Hugulia Velforening og Nordre Land kommune inngikk en
avtale med Røde Kors om at de i sesongen 1995 skulle kjøre løyper i området i helgene. Tatt i
betraktning den snøfattige vinteren fungerte ordningen tilfredsstillende. I ukedagene kjørte
fjellstua og vaktmester løyper når det var påkrevet. Vi ber alle være klar over at det å kjøre
løyper på dager med snø og/eller vind innover på fjellet, er nytteløst. Bare minutter etter at
løypene er oppkjørt, blåser de igjen, og det ser ut som det er flere dager siden siste tur. Man

må derfor akseptere at man ikke kan forvente nykjørte og fine løyper på slike dager. En bør
kanskje i noe større grad finne løypetraseer i hytteområdet som blir kjørt når forholdene i fjellet
ikke er gode. Dette er en sak vi bør samarbeide med grunneiere og Fjellstua om, med tanke på
å fa dette etablert i løpet av kommende år.

6

Økonomi

Årets regnskap viser et overskudd på kr 23 907,-.som foreslås overført til driftsfond som ved
årets regnskapsavslutning er på kr 38 934,-. Med årets overskudd, opparbeidet beholdning og
avsetning i fonds må en si at foreningen har en tilfredstiltende økonomi. Den økonomiske
situasjonen gir oss handlefrihet hvis det skulle oppstå ekstraordinære utgifter. Det er styrets
oppfatning at det er fornuftig å fortsette denne forsiktige økonomiske linjen. Med denne
bakgrunn foreslår styret å bygge nytt pumpehus på hyttefelt nr. 7. Dette har blitt etterlyst
omtrent siden feltet ble etablert.

7

Påskeskirenn

Etter diskusjonen på fjorårets generalforsamling ble vårt årlige skirenn også i år arrangert på
tradisjonell måte i samarbeid med Hugulia Fjellstue. Så får vi håpe at tradisjonen fortsetter. Det
viser seg at det er vansklig å få etablert ny komte. På mange hytter er det nye generasjoner som
møter fram. Dette er veldig hyggelig, og det utelukker ikke å bli valgt inn i komiteen at en er
på besøk i påsken. Derfor er valgkomiteen meget interessert i gode tips om navn SNAREST.

8

Jakt og fiske

Etter at det ble tatt positivt initiativ i forhold til jakt- og fiskerettighetene i området fra
Fjellstuas side har en ventet på en positiv utvikling i denne saken. Jakt- og fiskeutvaiget har i
påvente av en utvikling i saken ikke avholdt noen møter eller tatt initiativ i inneværende år. På
den annen side er det et sterkt ønske om å gjøre en innsats, men det betinger et forpliktende
samarbeid med alle innvolverte parter.

STYRET 1995/96
Hytte

Tlf.arb.

Formann

Lars Lie
Haukeveien 2B, 1340 Bekkestua

614

22 96 22 69

67 53 78 93
mobil 90 88 47 09

Tlf. privat

Nestformann

Bjørn Bakka
Langbølgen 50,1150 Oslo

612

22 06 73 41

22 29 07 63
mobil 94 38 35 39

Driftsansvar

Jon Schrøder
Nordlifaret 22,1473 Skårer

OK

22 40 71 54

67 90 85 52
mobil 90 12 71 80

Kasserer

Dag-Amund Lie
Vestliveien 1C, 1415 Oppegård

401

66 81 89 05

66 9911 74

Sekretær

Trond Melvold
Bergljots vei 11C, 0575 Oslo

801

Redaktør

Olav Furdal
Torstadskogen 45B, 1364 Hvalstad

710

1. vararep.

Arild Valle
Linjeveien 74B, 1087 Oslo

802

2. vararep.

Trygve Ollendorff
Finstadåsen 9, 1475 Finstadjordet

604

22 67 86 25
22 69 37 03

66 84 72 90
22 21 16 02

67 90 40 30

67 90 50 42
mobil 94 20 06 16
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V E D T E K T E R - VELFORENINGEN FOR HUGULIA
HYTTEOMRÅDE - Med endringer vedtatt 9. sept. 1995
§1
Formål og virkefelt
1. Velforeningen skal arbeide for at Huguliaområdet skal bli et best mulig hytteområde med gode
servicefunksjoner og et best mulig rekreasjonsområde for medlemmene. Velforeningen skal ivareta
saker av felles interesse for medlemmene innen hytteområdet innenfor de retningslinjer
generalforsamlingen trekker opp, styret bestemmer og økonomien tillater.
2. Velforeningen er partipolitisk nøytral.
§2
Organisasjon og medlemskap
1. Velforeningen består av de som har kjøpt/festet hyttetomt på eiendommen Hugulia, i alt 125
tomteeiere/bygslere. For disse er medlemskap obligatorisk. I tillegg kan opptas som medlem
veibrukere/organisasjoner ved fullt eller delvis medlemskap.
§3
Kontingent
1. Årskontingenten fastsettes på ordinær generalforsamling og betales forskuddsvis med forfall 20.
okotober.
2. I særlige tilfeller kan generalforsamlingen beslutte å ilegge medlemmene ekstra bidrag/kontingent til
velforeningens virksomhet.
S4
Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er beslutningdyktig når den er lovlig innkalt iht. § 4, punkt 8 eller 9.
2. Ordinær generalforsamling avholddes hvert år innen utgangen av september måned (vanligvis på
Hugulia).
3. Medlemmene kan kun representere det antall tomter de har fullt medlemskap for, og har således en
stemme for hver tomt på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling eller medlemsmøte.
4. Medlemmenes ektefeller/samboere, veibrukere uten fullt medlemskap og spesielt innbudte gjester kan
delta på generalforsamlingen uten stemmerett.
5. Når ikke annet er bestemt i disse vedtekter, treffer generalforsamlingen sine avgjørelser med absolutt
flertall, dvs. mer enn halvparten av avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som avgitt. Blir det
likt stemmetall ved valg, holdes omvalg. Blir det likt også her, foretas loddtrekning.
6. Generalforsamlingen skal:
6.1 Velge dirigent, referent, samt to representanter som ikke er medlem av styret til å undertegne
protokollen sammen med formannen.
6.2 Behandle årsmelding, revidert regnskap og styrets forslag til budsjett for kommende år.
6.3 Fastsette kontingent.
6.4 Behandle innkomne forslag.
6.5 Velge et styre bestående av:
Formann, nestformann, kasserer, sekretær, redaktør av Hugustubben, driftsansvarlig, 1. og 2.
vararepresentant. Formannen velges for ett år ad gangen. De øvrige styremedlemmene velges for
to år, dog slik at minst to av dem står på valg hvert år. Vararepresentantene velges for ett år ad
gangen.
6.6 Velge revisor som bør være til stede på generalforsamlingen.

6.7 Velge representanter til eventuelle lokale foreninger og landssammenslutninger velforeningen er
medlem av, samt de komiteer/utvalg generalforsamlingen finner formålstjenlig.
6.8 Velge valgkomité på tre medlemmer.
6.9 Bestemme tid og sted for neste generalforsamling.
7. Saker som behandles av generalforsamlingen, må være kommet inn til styret innen 31. juli.
8. Styret innkaller med minst to ukers skriftlig varsel til ordinær generalforsamling. Innkallingen
ledsages av forslag til dagsorden.
9. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes etter vedtak i styret eller når minst en tredjedel av
velforeningens medlemmer krever det. Det innkalles med minst to ukers skriftlig varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de saker som fremgår av innkallelsen.
10. Det skal føre protokoll over forhandlingene. Protokollen sendes medlemmene (gjerne gjennom
Hugustubben).
S 5 Stvret
1. Velforeningens virksomhet ledes av styret i samsvar med foreningens vedtekter og de vedtak som
generalforsamlingen gjør.
2. Styret er sammensatt av seks medlemmer, samt to vararepresentanter, valgt av generalforsamlingen
iht. § 4 punkt 6.5.
3. Styret er beslutningsdyktig ved vanlig flertallsbeslutning, og med at minst tre medlemmer stemmer
for. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
4. Styret trer sammen når formannen bestemmer eller når minst tre av styrets medlemmer forlager det.
5. Styret skal:
5.1 Lede velforeningens virksomhet og forvalte foreningens midler i overensstemmelse med
vedtektene og generalforsamlingens vedtak mellom hver generalforsamling.
5.2 Forberede saker som skal behandles på generalforsamlingen.
5.3 Behandle alle skriftlige forslag som sendes inn av medlemmene. Ved behandling av saker av
generell interesse, sendes kopi av protokollen til samtlige medlemmer (gjeme gjennom Hugustubben).
5.4 Utgi Hugustubben minst to ganger pr. år, eller oftere om økonomien tillater.
6. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
7. Styret er ansvarlig overfor generalforsamlingen for sin virksomhet og forvaltningen av
velforeningens midler.
8. Velforeningen plikter ved underskrift av formannen og ett styremedlem.
9. Ønsker styret medlemmenes uttalelse om spesielle saker, kan det:
- innkalle til medlemsmøte
- forelegge saken for medlemmene til skriftlig uttalelse.
10.

Styret har anledning til å nedsette egne utvalg for særskilte saker.

§ 6 Vedtektsendringer
Endring i vedtektene og store endringer i driftsform skal besluttes på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling med to tredjedels flertall. Det må angis i innkallingen hva forslag til endring går ut
på.

Har du noe på hjertet eller ønsker du å
annonsere?
Ta kontakt med redaktøren!
Olav Furdal, Torstadskogen 45B, 1364 Hvalstad
Tlf. pr. 66 84 72 90 - arb. 22 69 37 03

Vaktmester med ekstraservice
Vår vaktmester Odd Harald Bergli er innstilt på å påta seg ekstraoppdrag slik som sist vinter.
Han kan utføre oppdrag i tillegg til snømåking etc. som var tilbudet i fjor. Trenger du
male/beise, kjøre opp ved, legge nytt tak eller hva det måtte være, så ring og hør om Odd
Harald kan påta seg oppdraget. Du treffer han på telefon 6111 86 56 - mobil 94 70 58 47.
Prisliste på vinteroppdragene er som i fjor, men ved ekstra mye snø vil han måtte ta noe tillegg.
Oppkjøring med snøscooter/opptråkking med truger av vei til hytta +
påsetting/opptenning av ovner:

kr 50,-

Måking av hyttetak, størrelse inntil 60 kvm.:
Måking av hyttetak, størrelse over 60 kvm.:

kr 300,kr 400,-

Kjøring av varer (i første rekke i forbindelse med vinterferie og påske,
men også ellers dersom det er mulig å gjennomføre):

kr 150,-

Oppgjør skjer direkte med Odd Harald - adresse er 2880 Nord-Torpa.

