INNKALLING TIL
generalforsamling i
Hugulia velforening på Dal Grendehus
LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30
(Veibrukere er velkomne, og de har talerett)
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Åpning
Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne protokollen.
Styrets beretning 2012/2013.
Regnskap for 2012/2013.
Et enstemmig styre foreslår følgende endring i vedtektene: § 3.1 Årskontingenten fastsettes
på ordinær generalforsamling og har forfall 20. mars og gjelder da inneværende kalenderår.
§ 4.2 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av februar måned
(vanligvis på Hugulia).
§ 4.7 Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være mottatt av styret
senest 31.12.
Begrunnelse: Det er en utfordring å ha avvikende regnskapsår både i forbindelse med
lønnsoppgaver og i forbindelse med søknaden om momsrefusjon. Det vil forenkle
kasserejobben betraktelig. Hvis forslaget blir vedtatt, må vi nå kreve inn kontingent for
perioden 01.08. til 31.12. og så avslutte dette halvårsregnskapet. Ha ny generalforsamling i
løpet av februar å kreve inn kontingent for hele 2014.
Budsjett/kontingent, for 2013/2014. 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 13. september/alt. lørdag 22. februar 2014 kl. 16.00 på Dal Grendehus.

MEDLEMSMØTE
Etter møtet inviteres det til en uformell prat for medlemmer/veibrukere og grunneier. Kjell Vidar
Hansen vil orientere om Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Oslo, Akershus og Østfold krets
sitt arbeid med nye tomter og annet nytt fra grunneier.

DUGNAD - lørdag 13. september kl. 10.00 - møt opp ved
parkeringsplassen på 6-feltet!
Hovedoppgaven blir å forbedre veiene, gå igjennom veisystemet, gjøre stikkrenner klare for
vinteren og rydde stier og skiløyper. Vi må også gjøre en innsats for at broene våre, som ble tatt i
vårflommen kommer på plass. I tillegg ønsker vi å gjøre en innsats i og rundt Hugulitjern. Vi vil
bruke båter i vannet for å løsne/fjerne en del av de små torvklumpene/torvøyene der det er mulig.
Har du en dregg eller vadere, så ta gjerne med dette. Alle som har MOTORSAG bes ta med den
- men handsag, øks og busksaks, grafs, rive og spade er også redskap vi trenger. Den "faste"
dugnadsgjengen er selvfølgelig velkommen i år igjen, men vi håper også at nye ansikter (og
hender) møter opp. Håper at kakebakerne stiller opp også i år! Deltakelse på dugnaden er en
hyggelig måte å bli litt bedre kjent med hyttenaboen på!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!
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Beretning 2012/2013
1. Styrer og utvalg
Generalforsamlingen 14.09.2012 valgte følgende styre
614
Lars Lie
Leder
210
Kjetil Elvevold
Nestleder
Kontaktperson
1103
Bente Anonsen
regnskap
1003
Arne Bjørnstad
Redaktør
Sissel Pettersson
1301
Sekretær
Ivar Pladsen
201
Driftsansvarlig
502
Stian Erichsen
1 varamedlem
Inger Thommesen
511
varamedlem

og utvalg:
(1 år gjenvalg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(1 år gjenvalg)
(2 år gjenvalg)
(ikke på valg)
(1 år gjenvalg)
(1 år gjenvalg)

Revisor

Lars Mo

810

(1 år gjenvalg)

Friluftsutvalg

Hans Jacob Anonsen
Erik Pettersson
Svein Helle
Christian Hansen
Finn Aarsæther

1103
1301
710
607
704

(2 år gjenvalg, leder)
(ikke på valg)
(2 år gjenvalg)
(2 år gjenvalg)
(ikke på valg)

Påskerennskomite

Kjetil Elvevold
Torill Støten
Trond Sandberg
Arne Amundsen
John Steinar Engen

210
221
612
804
203

(2 år gjenvalg, leder)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(2 år gjenvalg)
(ikke på valg)

Driftsutvalg

Ivar Pladsen

201

Jon Schrøder
Lasse Solstad

410
1104

Vedlikehold av traktor løypemaskin
redskaper m.m.
Veier, pumpehus og garasje
Teknisk anlegg

Øystein Berger
Gunnar Støten
Lars Mo

814
221
810

(1 år gjenvalg, leder)
(1 år gjenvalg)
(1 år gjenvalg)

Valgkomite

2. Drift av hyttefeltet
Dugnader
Over 50 medlemmer møtte til innsats på både vår- og høstdugnaden. Løyperydding,
rydding i og rundt Hugulitjern 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. På fjorårets generalforsamling ble det vedtatt at vi
skulle bygge en gapahuk ved Hugulitjern. Etter et par søknadsrunder i kommunen fikk vi
godkjent prosjektet, og under Hans-Jacob Anonsens ledelse ble prosjektet gjennomført. I
tillegg fortjener Erik Schjelderups innsats med merking av løyper og stier å bli fremhevet
spesielt. Erik har også ledet arbeidet med å bygge klopper over bekkene i
«Nørstelirunden» og i «Trekanten» for at løypeleggeren skal kunne kjøre tidligere og
senere på sesongen uten å frykte og kjøre seg fast. Hele grunnlaget for en aktiv
velforening ligger i den flotte oppslutningen det er om de tiltakene som settes i gang, og
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når en i tillegg har enkeltpersoner som melder seg til tjeneste for enkeltoppdrag utenom
dugnadene så blir resultatet bra. Vi håper dugnadsånden fortsatt vil vare i årene som
kommer!
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 i løpet av året.
Snøbrøyting er nærmest en kontinuerlig jobb i Hugulia vinterstid. 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 de som kommer opp. 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 mobilnummere.
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
blir satt søppel utenfor containerne. Kast søppelet langt inn i containeren, ofte er det
god plass der. I sommer ble ikke containeren tømt som forutsatt. Avtalen som kommunen
har, er at den skal tømmes hver mandag gjennom hele året. Vi har et felles ansvar for at
det er ryddig rundt containerne, og ber alle bidra til det!
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.
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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.

3. Hugustubben
Hugustubben er kommet med tre nummer i perioden. Redaktør Arne Bjørnstad og
medarbeider Einar Solvoll har sammen fått til vårt medlemsblad som vi kan være stolte
av. V i 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. V i takker annonsørene for deres
bidrag, og ber om at også DU vurderer om du kan bidra med stoff eller en annonse.
www.huguliavel.no
Hjemmesiden er et supplement til Hugustubben. V i 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. Men for raske
beskjeder er Facebooksiden «Hugulia» veldig grei å bruke og følge med på hva som skjer
i Hugulia.

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. I det siste året er det tatt ut til dels mye
skog i enkelte områder. For å få til en best mulig forvaltning må det hugges til dels mye
trær, og spesielt etter at mange topper ble ødelagt i 2002, så har mange trær begynt å
råtne.
MERK: Grunneier ønsker nabovarsel uansett størrelse på tilbygg/påbygg. Det videre
arbeidet med å legge ut nye tomter, går videre etter de planene som ble sendt ut for tre år
siden. Fremdriften går meget sakte. Oppdatert informasjon fra grunneier vil du få på
generalforsamlingen.

5. Løypekjøring
Arets begivenhet på løypefronten var innkjøp av ny løypelegger i april. Godt tilbud på ny
og en god salgspris på den gamle, gjorde at vi gikk til innkjøpet. V i har nå en maskin som
har utrolig mye bedre fremkommelighet. Dette gjør at det blir kjørt løyper oftere også til
Høgkampvatn og Spåtind. De tre sameierne Hugulia Fjellstue, Slåtten Seter hytte- og
velforening og Hugulia velforening deler størstedelen av utgiftene mellom seg. I tillegg
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bidrar Geitelia Hyttevel, Hugulia Grunneierlag, Gammelsetra hytteforening, Torpa
Idrettslag, Brennebækkens Hytteforening, Granvang vel, Miljøetaten i Nordre Land, og
mange privatpersoner til driften. Til sammen har vi fått inn kr 387 398,-. Eierne legger
inn kr 178 000,- men resten er komme inn ved bidrag fra andre hyttevel etc. (kr 26 200,-),
enkeltpersoner (kr 46 225,-) hvor mange bidro ekstra i forbindelse med nykjøpet. I tillegg
hadde de en innsamlingsaksjon på Slåtten Seter i forbindelse med deres påskeskirenn som
innbrakte k 5 900,- (som ikke er med på årets regnskap), Nordre Land Kommune (kr 37
900,- + kr 20 000,- i ekstratilskudd ved kjøpet av løypelegger), Grasrotandelen til Norsk
Tipping (kr 47 565,-), annonseinntekter på løypelegger og garasjevegg (kr 9 500,-), samt
salg av halsvarmere, kart og utsiktoversikt fra Spåtind (kr 16 925,-). Det er jobbet mye
for å få til de inntektene vi kan vise til. Salget av effekter og bidrag gjennom
Grasrotandelen (nå 175 deltakere) gjør at økonomien er forsvarlig. V i har i år et
overskudd på kr 59 977,- etter å ha nedbetalt hele kr 84 948,- på det gamle lånet, og ca kr
40 000,- på det nye lånet vi har tatt opp. Restgjeld er pr. 31. juli kr 750 796,-. V i håper at
flere brukere og ikke minst Nordre Land kommune vil bidra enda sterkere enn det som er
tilfelle i dag. Jo mer penger vi kan få 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! Alle forslag til inntektsbringende tiltak
mottas med takk.
En utrolig fin snøvinter gjorde at vi startet løypekjøringen alt i slutten av november og
siste turen gikk omkring 15. april. Så vi kan vel si vi nesten kjørte maksimalt i vinter.
Men uansett så 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, spesielt tidlig på vinteren. 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. V i vil
også kjøre nærområdet en ukedag (hvis været og snøforholdene tillater). Hvis forholdene
tillater, vil vi fra jul også prøve å kjøre Flæenerunden inn til Olavskaret og opp til
Høgkampvann. 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

6. Økonomi
Årets regnskap viser et resultat på kr 15 854,50 etter at det er avsatt midler til maskin og
pumpehusfond. Inntektene ender ca. kr 40 000,- over budsjett og driftsutgifter ca. kr 69
000,- over budsjett. Generalforsamlingen gikk i fjor inn for å lage en gapahuk ved
Hugulitjern, og vedtok at den eventuelt skulle finansieres ved å bruke egenkapital. Det
ble ikke nødvendig. Vi konstater at velforeningens økonomiske situasjon er
tilfredsstillende.
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Det er et medlem som nå skylder kontingent, og vi har slitt med noen få sene betalere
også i år. Det burde være unødvendig at styret bruker mye tid på purreoppgaver. 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. Påskeskirenn
Etter to år hvor det var en utfordring å finne snø til skirennet, så var ikke dette noe
problem i år. Rennkomiteen, godt hjulpet av de faste hjelperne, gjorde som vanlig en flott
jobb, og vi kan på ny konstatere en suksess. Konkurransen med natursti var en suksess i
år også. Innsatsvilje fra mange er nødvendig for å få til et vellykket arrangement, og det
er positivt at så mange stiller opp. Til påskerennkomiteen og hjelpere - TAKK FOR EN
KJEMPEJOBB!
Aktiviteten i akebakken på skjærtorsdag fulgte tradisjonen. I år var det lagt inn litt
konkurranse og ettermiddagen i bakken ble som vanlig et hyggelig møte. Hvis du ikke
kastet deg på et akebrett eller lignende koste man seg med grilling og en hyggelig prat.

8. Friluftsutvalget
Fisk

Det ble også i år satt ut fisk i Hugulitjern under vårens dugnad. Tiltaket er ment for å
skape liv og vak i tjernet, samtidig som det er ment for rekreasjon ved gode
fiskeopplevelser. I tillegg til fisk på størrelse mellom 200 - 400 gram, kjøpes det også inn
noen litt større, både over og litt under en kilo. Ut fra de tilbakemeldingen vi får, synes
dette tiltaket å være svært populært blant både gamle og unge fiskere.
Det er også gledelig å høre at det er observert til dels mange ørretyngel i tjernet, noe
som viser at gytegrunnlaget og vekstvilkårene er gode og det sikrer en god tilvekst i
tillegg til den utsatte fisk.
Vi vil også her presisere at dette fiske kun skal foregå med en stang per person og at det
ikke er tillatt å plassere ut flere stenger samtidig, eller andre typer redskap, for å øke
mulighetene for fisk. Vi regner med at dette ikke blir noe problem videre.
Ut over dette ble det ikke satt ut fisk hverken i Høgkampvann eller Smørbukktjern i år.
Grunnen til dette er at vi skal fortsette med forskningsprosjektet for å finne ut av gyting,
selvproduksjon, vekst og beiteforhold i disse vannene. Det er derfor allerede avtalt
fortsatt samarbeid med vår forskerrepresentant senere i høst.
Under vårens dugnad ble det også bygget to korte enkle brygger i tjernet som øker
mulighetene for bedre kaste- og fiskemuligheter.
Forut for årets generalforsamling er det sendt ut registreringsskjema, både elektronisk
og papir for de som ønsker det. Dette er for å registrere antall fisk som er fanget i de
forskjellige vann, noe som henger sammen med vår forskning. Husk at all utsatt fisk fra
og med i år har fått fjernet bakre ryggfinne for å skille mellom egenprodusert og utsatt
fisk. Dette vil fremgå på en forklarende tegning på registreringsskjema. Alle
opplysninger om fangst vil bli fremlagt under generalforsamlingen.
Alle hytter med fullverdig medlemskap har fått et gratis fiskekort til Hugulitjern,
Smørbukktjern og Høgkampvann til beboerne i hytta. Andre kan kjøpe fiskekort for
Huguliområdet hos Ulsaker & Nilsen Dagligvarer, eller bestilles på SMS til 474 07 900.
Informasjon om dettefinner du på oppslagstavler ved Hugulitjern, Høgkampvatn og på
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oppslagstavlen ved bommen. Husk at fisken du tar opp, skal være minst 25 cm. Husk
også at det er fiskeforbud fra 1. oktober.
Sittebenker
Nok en gang har vår trekunstner Einar Solvoll brukt en hel vinter på å produsere
ytterligere 10 sittebenker. Disse er plassert ut i terrenget på steder som har både utsikt og
hvor det kan være fornuftig å ta en hvil. Vi får stadig positive tilbakemeldinger på det
arbeidet Einar Solvoll gjør i denne sammenheng og på vegne av alle fremføres en unison
takk for vel utført arbeid.
Gapahuk ved Hugulitjern
På bakgrunn av vedtak på fjorårets generalforsamling og søknader til kommune og
grunneier, ble det iverksatt bygging av en gapahuk i forbindelse med vårens dugnad.
Dugnadsgjengen som bestod av Petter Hærnes, Jan Ødegård, Roy Stian Korslund,
Gunnar Støten og Christian Hansen, gjorde en formidabel innsats ved å bygge denne
store og flotte gapahuken i løpet av dugnadshelgen. I forbindelse med kake- og
kaffeavslutningen ble navnet på gapahuken avduket, og fra nå av heter den Liehuken. Det
tas sikte på at den er ferdigstilt på alle måter i forbindelse med høstens dugnad i forkant
av generalforsamlingen.
Neste år er det ønskelig å settes opp en skigard i nær tilknytning til Liehuken, under
forutsetning av at dette godkjennes, blant andre av grunneier. Årsaken er at det ikke er
trivelig med forringelse av stedet grunnet etterlatenskaper fra sau, og at de samme dyrene
bruker dette som et samling- og hvilested, der hvor folk skal bade og kose seg med mat
og drikke.
Liehuken har allerede 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. Se for øvrig egen
artikkel i Hugustubben.
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.
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, 23. august 2013
Hugulia velforening
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