INNKALLING TIL
generalforsamling i
Hugulia velforening på Dal Grendehus
LØRDAG 22. FEBRUAR 2014 KL. 14.00
DAGSORDEN
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(Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

Åpning
Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne protokollen.
Styrets beretning 1.8.-31.12. 2013.
Regnskap for 1.8.-31.12 2013.
Forslag: Styret får fullmakt til å sette i gang planlegging, godkjenning og gjennomføre
bygging av ny isolert garasje til løypelegger og traktor. Generalforsamlingen gir fullmakt til at
vi bruker garasjefondet på kr 75 000,- + kr 100 000,- av årets overskudd. Det gis fullmakt til å
bruke inntil kr 100 000 av velforeningens egenkapital til å gjennomføre hele prosjektet i
løpet av året. Nærmere planer og kostnadsrammer blir lagt fram på møtet.
Budsjett/kontingent. For perioden 1.1. - 3 1 . 1 2 . 2014. Forslag til kontingent: kr 4 200,Veibrukere: kr 2 500,- (60 % av fullt medlemskap). Brøyteavtale kr 500,- for fullverdige
medlemmer og kr 800,- for veibrukere.
Valg.
Tid og sted for neste generalforsamling:
Forslag: Lørdag 21. februar 2015 kl. 16.00 på Dal Grendehus.
Forslag til dugnadsdatoer: Lørdag 7. juni - (pinseaften) og lørdag 27. september.

Beretning 1.8.-31.12 2013
1. Styrer og utvalg

Leder
Lars Lie valgte følgende614
år gjenvalg)
Generalforsamlingen 14.09.2013
styre og(1 utvalg:
Nestleder
Kjetil El ve vold
210 (2 år gjenvalg)
Kontakt regnskap
Bente Anonsen
1103 (1 år gjenvalg)
Redaktør
Arne Bjørnstad
1003 (1 år gjenvalg)
Sekretær
Sissel Pettersson
1301 (ikke på valg)
Driftsansvarlig
Ivar Pladsen
201 (2 år gjenvalg)
1 varamedlem
Stian Erichsen
502 (1 år gjenvalg)
varamedlem
Inger Thommesen
511 (1 år gjenvalg)
Revisor
Lars Mo
810 (1 år gjenvalg)
Hans Jacob Anonsen
1103 (ikke på valg leder)
Friluftsutvalg
Erik Pettersson
1301 (2 år gjenvalg)
Svein Helle
710 (ikke på valg)
Christian Hansen
607 (ikke på valg)
Hans-Jakob Lundby
1105 (2 år ny)
Påskerennskomite
Kjetil Elvevold
210 (ikke på valg, leder)
Torill Støten
221 (2 år gjenvalg)
Trond Sandberg
612 (2 år gjenvalg)
Arne Amundsen
804 (ikke på valg)
John Steinar Engen
203
(2 år gjenvalg)
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Driftsutvalg
Valgkomite

Ivar Pladsen
Jon Schrøder
Lasse Solstad
Øystein Berger
Gunnar Støten
Lars Mo

201
410
1104
814
221
810

Vedlikehold av traktor løypemaskin,
redskaper m.m.
Veier, pumpehus og garasje
Teknisk anlegg
(1 år gjenvalg, leder)
(1 år gjenvalg)
(1 år gjenvalg)

2.Dugnader
Drift av hyttefeltet

På ny god oppslutning om høstdugnaden hvor over 50 medlemmer møtte til innsats.
Løyperydding, løypemerking, rydding i og rundt Hugulitjern hvor vi fjernet store
mengder med greiner med greinkutter, og gjennomgang av stikkrenner og veivedlikehold
ble utført. Det er satt ut nye løypemerker på deler av løypenettet. Det er mange som gjør
en stor jobb år etter år, og det er kanskje feil å trekke fram enkeltpersoner. Men de tre i
driftsutvalget gjør en virkelig kjempejobb. Dette er jobber som ikke synes, men som vi er
helt avhengige av at de blir utført. Erik Schjelderups innsats med merking av løyper, stier
og bygging av broer og klopper er uvurderlig. Friluftsutvalgets innsats med bygging av
gapahuk og arbeid for fisken i vannene i området må også fremheves. Hele grunnlaget for
en aktiv velforening ligger i den flotte oppslutningen det er om de tiltakene som settes i
gang, og når en i tillegg har enkeltpersoner som melder seg til tjeneste for enkeltoppdrag
utenom dugnadene så blir resultatet bra. Vi må bare håpe at dugnadsånden fortsatt vil
vare i mange år!
Veier
Etter en ny sommer med mye regn, er det vanskelig å holde veiene optimal. Mange
runder med kraftig regn har til tider gått sterkt ut over veiene, og vi har måttet prioritere å
rette opp skader som er blitt påført. Vi har prioritert å holde veiene best mulig, men vi har
ca. 9 000 m til sammen som skal fungere. Dette innebærer et kontinuerlig arbeid. Det er
kjørt ut mange gruslass og jobbet med å bedre grøftingen.
Fra midt i desember har snøbrøyting nærmest vært en kontinuerlig jobb. Det er nå 150
hytter som har vei helt fram til hytta. Vi ber alle som har brøyteavtale å gi beskjed til
vaktmesteren dagen før (helst tekstmelding) når du skal opp på hytta vinterstid. Det gjør
at vaktmesteren kan prioritere brøyting til de som kommer opp på hytta. Vaktmester Odd
Harald gjør en meget god innsats til glede for alle medlemmer/brukere av området. Hans
hjelpsomhet og samarbeidsvilje er uvurderlig.
Vis hensyn når du kjører på veiene våre! Unødig kjøring med motorsykkel/moped på
velveiene er FORBUDT!

Bommen
Den automatiske bommen fungerer etter styrets vurdering meget bra. Har du ikke meldt
deg på ennå, slik at du kan ringe opp og åpne bommen? Ta kontakt med styret v/Ivar
Pladsen. Det koster kr 500,- å få lagt inn inntil tre mobilnumre.
Søppel og bruk av containere
Ordningen med to containere ved bommen gjør at det stort sett er kapasitet til å ta imot
det som er av søppel i vårt nærområde. I de få tilfellene containerne er fulle, ber vi dere ta
med søppelet til containere lenger ned i dalen, og i verste fall helt hjem for å slippe at det
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blir satt søppel utenfor containerne. Kast søppelet langt inn i containeren, ofte er det
god plass der. Vi har et felles ansvar for at det er ryddig rundt containerne, og ber alle
bidra til det! Til orientering: Avtalen kommunen har med tømmefirmaet er at den skal
tømmes hver mandag gjennom hele året.
Større gjenstander skal leveres på miljøstasjonen. Avfall som ikke skal i
søppelcontaineren, må leveres på Miljøstasjonen ved siden av Torpa Sag (åpningstider:
tirsdag kl. 14.00-19.00 og lørdag fra kl. 10.00-13.00). Vi henstiller til ALLE om å drive
aktiv kildesortering.
Bruk flaske- og bokscontaineren som er plassert ved Ulsaker og Nilsen! For miljøets
skyld er det viktig at flasker og bokser går til gjenvinning.
Postbokser på Hugulia
Ønsker du postboks - ta kontakt med lederen. Boksen er gratis. Skal du være på hytta
noen dager, er det veldig greit og få omadressert aviser og post til Hugulia.
Hvis du vil omadressere posten din, kan du gå inn på Postens hjemmeside og merker av
for c/o-adresse og ikke postboks. Da blir endringen seende ut slik:
NNNN
c/o Postboks XXX
Hugulia
2880 Nord-Torpa.
Da vil systemet godta adressen, og det vil heller ikke være problemer med 3 siffer i
postboksnummeret.
En henstilling
Ser du ting i området du ønsker å få rettet på, så ta en telefon eller send en mail til
vaktmesteren eller et av styremedlemmene/driftsutvalget, og fortell hva det gjelder, så vil
vi prøve å få rettet det opp snarest mulig. La oss sammen sørge for at alt fungerer best
mulig i hytteområdet vårt - da blir alle fornøyd med sitt hytteopphold.
Parkeringsplassen på Hugulia
Velforeningen har overtatt driften av parkeringsplassen ved Hugulia etter at Hugulia
Grunneierlag er lagt ned. Vi har ansvar for vedlikehold/brøyting men får alle inntektene
på parkeringen. Dette kan gi oss kr 8-10 000,- i inntekter.

3. Hugustubben

Hugustubben er kommet med et nummer i perioden. Redaktør Arne Bjørnstad og
medarbeider Einar Solvoll får sammen til vårt medlemsblad som vi kan være stolte av. Vi
oppfordrer alle til å bidra for å gjøre avisen mest mulig allsidig. Kanskje har du en
hyggelig, spennende, trist eller god opplevelse fra hytte- eller turlivet i Hugulia, eller
kanskje du kjenner til noe fra området fra gamle dager, eller har hørt om nye ting som
skjer? Det er fint om du vil dele dette med oss andre.
Hugustubbens tipstelefon er 906 93 980. Våre trofaste annonsører og kostnadsfri
printing bidrar til at Hugustubben går med overskudd. Vi takker annonsørene for deres
bidrag, og ber om at også DU vurderer om du kan bidra med stoff eller en annonse.

www.huguliavel.no - Facebook - Hugulia
Hjemmesiden er et supplement til Hugustubben. Vi legger en del ut på
www.huguliavel.no og det ligger inne en del opplysninger der som det greit å ha. Er du
interessert i å bidra? Ta kontakt slik at vi kan gjøre sidene enda bedre. Er det noen som
kan tenke seg å ta ansvar for hjemmesiden vår - ta gjerne kontakt! Men for raske
beskjeder er Facebooksiden «Hugulia» veldig grei å bruke for å følge med på hva som
skjer i Hugulia. Alle med hytte i Hugulia bør være med på denne facebook-siden.

4. Samarbeidet med grunneier

Samarbeidet med grunneier - forretningsstyret Oslo, Akershus og Østfold i Norsk Postog Kommunikasjonsforbund v/leder Kjell Vidar Hansen er veldig positivt. Alt vi foretar
oss utenfor våre tomter, skjer på grunneiers eiendom, så vi er helt avhengige av deres
aksept for å få gjennomført forskjellige tiltak. MERK: Grunneier ønsker nabovarsel
uansett størrelse på tilbygg/påbygg og ved tiltaksmelding om brønnboring/
utslippssøknader. Det videre arbeidet med å legge ut nye tomter går meget sakte. Det er
ventet at kommunen legger første forslag til kommunedelsplan for Synnfjell Syd ut til
offentlig høring 1. halvår 2014. Både Velforeningen og grunneierne (representert ved
Synnfjell Syd Utmarkslag SA) er med i en kommunalt oppnevnt referansegruppe som
skal uttale seg om planene. Velforeningen er representert ved leder.

5. Løypekjøring

Vi startet denne sesongen løypekjøringen rundt 15. desember. Da kom snøen og vi har nå
et meget godt grunnlag for løypekjøring framover. Den nyinnkjøpte løypeleggeren
fungerer meget bra. Men uansett er det ikke mulig at alle kommer til nykjørte løyper
akkurat når de skal ut på tur, slik noe tydeligvis forventer.
Målet er å kjøre løyper etter følgende retningslinjer: Løypenettet blir kjørt i forbindelse
med helgene fra romjulen. I vinterferie og påske skal det kjøres oftere. Fram til
vinterferien blir nærområdene prioritert. Å kjøre løyper på dager med snø og/eller vind
innover på fjellet er ofte 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 får nykjørte og fine løyper overalt i absolutt alle helger. Turen ned til Slåtten Seter
og Langhaugrunden (som går ut fra Slåtten Seter), «Seterrunden» (som går fra Hugulia
Fjellstua og innover i skogsterreng) og Nørdstelirunden, er tilbud som blir prioritert på
dager med vanskelig vær i fjellet. Vi vil også kjøre nærområdet en ukedag (hvis været og
snøforholdene tillater). Hvis forholdene tillater vil vi også prøve å kjøre Flæenerunden
inn til Olavskaret og opp til Høgkampvatn. Når absolutt alle løypene kjøres, blir det kjørt
nærmere 60 km løype. Det er en jobb på mellom seks og åtte timer. Alle kan sjekke
løypekjøringen på www.skisporet.no
Det er en utfordring å få en fornuftig økonomi på løypekjøringen. De tre sameierne
Hugulia Fjellstue, Slåtten Seter hytte- og velforening og Hugulia velforening deler
størstedelen av utgiftene mellom seg. I tillegg bidrar Geitelia Hyttevel, Gammelsetra
hytteforening, Torpa Idrettslag, Brennebækkens Hytteforening, Granvang vel,
Miljøetaten i Nordre Land, og mange privatpersoner til driften. Det kommer inn bidrag
fra andre hyttevel etc. og enkeltpersoner. Nordre Land Kommune bidrar i 2014 med kr
44 200,-. Grasrotandelen fra Norsk Tipping hvor det er registrert 179 medlemmer, bidrar
med ca 45 000,- på årsbasis. Annonseinntekter på løypelegger og garasjevegg samt salg
av hals varmere, kart og utsiktoversikt fra Spåtind er øvrige inntektskilder. Det er jobbet

mye for å få til de inntektene vi kan vise til. Jo mer penger vi får inn, dess oftere kan vi
kjøre, og dessuten nedbetale lån som igjen gir oss større handlefrihet. Hvis du ikke har
registrert spillekortet ditt i Grasrotandelen, ber vi deg gjøre det snarest! Vi har mottatt kr
223 100,- i momsrefusjon på innkjøpet vårt av løypelegger, og restgjelden er pr. 31.
desember er kr 473 219,-. Vi håper at alle fornøyde brukere bidrar enda sterkere enn det
som er tilfelle i dag. Alle forslag til inntektsbringende tiltak mottas med takk.

6. Økonomi

Det fremlagte regnskapet gjelder bare perioden 1.8.-31.12. 2013 på grunn av vedtaket på
høstens generalforsamling om å avslutte regnskapet 31.12. Regnskap viser et resultat på
kr 115 709,50 etter at det er avsatt midler kr 35 000,- til maskin og pumpehusfond.
Inntektene ender ca. kr 63 803,- over budsjett og driftsutgiftene ca. kr 65 109,71 over
budsjett. Den største overskridelsen kommer av at vi har koblet ut en måler i et pumpehus
på 7-feltet og koblet det sammen med det andre huset på feltet, og lagt ned pumpehuset
på 1-feltet. Dette medførte en god del omkoblinger av strømforsyning, da
måler/sikringsskap måtte flyttes til garasjeanlegget og fornyes. Vi har mottatt kr 62 709,i momskompensasjon, og kr 20 000,- i støtte til gapahuken fra
Grendeutviklingsprogrammet til Nordre Land kommune. Odd Harald har vært sykemeldt
i en lang periode i sommer, noe av sykepengene for perioden før 1.8. er inntektsført i
denne perioden. Vi konstater at velforeningens økonomiske situasjon er tilfredsstillende.
Det er to medlemmer som pr. 31.12. skylder kontingent, og vi har slitt med noen få sene
betalere og adresseendringer også i høst. Det burde være unødvendig at styret bruker mye
tid på purring og jakte på folk som har byttet adresse. Hvis en kommer i
betalingsvansker, er styret villig til å finne fram til en nedbetalingsplan. Hører ikke styret
noe om problemene vil det resultere i at kravene blir sendt til inkasso.

7. Friluftsutvalget

Nå har det ikke skjedd så mye på fiskefronten siden generalforsamlingen i september slik
at denne årsmeldingen blir noe kortere enn vanlig.
Fisk
Det som imidlertid har skjedd, er at en liten dugnadsgjeng dro opp til Høgkampvatn og
satt ut 5 ørretgarn som vi hadde fått låne av NINA (Norsk institutt for naturforvaltning).
Til sammen ble det fanget 11 ørreter. Se reportasje i siste nummer av Hugustubben.
Hode og innmat fra hver enkelt fisk ble behørig merket og lagt i adskilte poser. Alle
prøvene ble overlevert til NINA i julen, og resultatet er lovet tilbake slik at det kan
informeres om på generalforsamlingen i februar.
Vi har fått utarbeidet et eget registreringsskjema i samarbeid med NINA. Dette er for å
registrere antall fisk som er fanget i de forskjellige vannene, noe som henger sammen
med vår forskning. Husk at all utsatt fisk fra og med 2013 har fått fjernet bakre ryggfinne
for å skille mellom egenprodusert og utsatt fisk. Dette vil fremgå på en forklarende
tegning på registreringsskjema. Vi må be om at all fisk fanget i våre vann MA registreres
på nevnte skjema. Det er det som danner grunnlaget for den forvaltning som vi prøver å
gjøre så riktig som mulig. Uten denne informasjonen fra hver enkelt fisker, kommer vi
ingen vei og alt ender opp med tilfeldigheter. Det er det vel ingen av oss som ønsker?
Skjema for registrering vil dere finne i postkassen både i Liehuken og på gjeterhytta ved

Høgkampvatn. Det vil også bli lagt ut noen skjemaer i tilsvarende postkasse på hytte
1103. Fyll ut og legg tilbake i kassa. På forhånd; Tusen takk!!
Alle hytter med fullverdig medlemskap har fått et gratis fiskekort til Hugulitjern,
Smørbukktjern og Høgkampvatn til beboerne i hytta. Andre kan kjøpe fiskekort for
Huguliaområdet hos Ullsaker & Nilsen Dagligvarer, eller bestilles på SMS til 474
07 900. Informasjon om dette finner du på oppslagstavler ved Hugulitjern, Høgkampvatn
og på oppslagstavlen ved bommen. Husk at fisken du tar opp, skal være minst 25 cm.
Husk også at det er fiskeforbud fra 1. oktober.
Gapahuk ved Hugulitjern
Det gjenstår noe beising og rydding rundt gapahuken. Vi skal også forsøke å få lagt noe
ovenpå den steinpukken som ligger rundt bygget, slik at det blir litt mykere og mer
behagelig å gå der med små barbeinte føtter.
I skrivende stund arbeides det også med et anbud på oppsetting av skigard rund huken.
Det har to årsaker. Først og fremst å hindre sau å legge seg til drøvtygging på dette
område som også brukes til bading om sommeren, men også for å få en pen og
tiltrekkende innramming av helheten rundt brygga og Liehuken. Anbudet vil bli fremlagt
på generalforsamlingen.
Liehuken har blitt et populært samlingspunkt og vil helt sikkert bli et yndet treffsted
gjennom hele sesongen i årene fremover. Det anmodes derfor om at alle tar hensyn til
hverandre og bruker stedet med god orden og ryddighet.
Turregistreringsbok.
Under hele året 2013 lå det ei turregistreringsbok i postkassa på Høgkampvatn. Det var
hele 256 personer som registrerte seg der og vinner av et gavekort ble lille Mikkel. Se
egen reportasje i Hugustubben.
Turregistreringsboken og en hyttebok vil bli lagt ut i samme postkasse i år også og være
tilgjengelig fra skolens vinterferie i februar 2014. MEN HUSK; når dere registrerer dere
så skriv hyttenummeret og navnene til alle som er med i følget samt dato. Når vi senere
skal finne en vinner av antall registreringer, så må vi ha hyttenummer og et leselig navn
med dato. - Lykke til og god tur!!
Merking/rydding av stier og løyper
Det legges ned et stort arbeid med merking og rydding av løyper. Dette er en kontinuerlig
jobb, og det er av uvurderlig hjelp at "løypesjef' Erik Schjelderup er pådriver i denne
jobben. Fra det begynte å snø midt i desember har det vært en utfordring å holde løypene
åpne på grunn av trær som tynges av snøen og legger seg over løypene. Men etter innsats
fra mange har også det gått rimelig bra. Men vi oppfordrer alle til å ta med en liten sag
eller en greinsaks i sekken.
Hold naturen fri for søppel!
Vi opplever stadig at det ligger søppel rundt i terrenget. Vær snill - ta med søppel og
bidra til at det er ryddig der vi ferdes i området.
Oslo, 1. februar 2014
Hugulia velforening
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