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Åpning
Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne protokollen.
Styrets beretning for 2014.
Regnskap for 2014.
Budsjett/kontingent. For perioden 01.01.–31.12. 2015. Forslag til kontingent: kr 4 500,Veibrukere: kr 2 700,- (60 % av fullt medlemskap). Brøyteavtale kr 500,- for medlemmer og
kr 800,- for veibrukere.
Valg.
Tid og sted for neste generalforsamling:
Forslag: Lørdag 20. februar 2016 kl. 16.00 på Dal Grendehus.
Forslag til dugnadsdatoer: Lørdag 23. mai – (pinseaften) og lørdag 3. oktober.

Beretning 01.01.-31.12. 2014
1. Styrer og utvalg
Generalforsamlingen 22.02.2014 valgte følgende styre og utvalg:
Leder
Nestleder
Kasserer
Redaktør
Sekretær
Driftsansvarlig
1 varamedlem
2 varamedlem

Lars Lie
Ketil Elvevold
Steinar Lambech
Arne Bjørnstad
Sissel Pettersson
Ivar Pladsen
Stian Erichsen
Inger Thommesen

614
210
1006
1003
1301
201
502
511

(1 år, gjenvalg)
(2 år, gjenvalg)
(2 år, ny)
(1 år, gjenvalg)
(ikke på valg)
(2 år, gjenvalg)
(1 år, gjenvalg)
(1 år, gjenvalg)

Revisor

Bente Anonsen

1103

(1 år, ny)

Friluftsutvalg

Hans Jacob Anonsen
Erik Pettersson
Inger Thommesen
Christian Hansen
Hans-Jacob Lundbye

1103
1301
511
607
1105

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

Påskerennskomite

Ketil Elvevold
Torill Støten
Trond Sandberg
Arne Amundsen
John Steinar Engen

210
221
612
804
203

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

Ivar Pladsen

201

Jon Schrøder
Lasse Solstad
Erik Uhre Schjelderup

410
1104
616

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

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
Det har vært et meget aktivt år i Hugulia. I tillegg til alle de vanlige gjøremålene, har det
vært ekstra store ting på gang. Den jobben Gunnar Støten, med mange hjelpere, har gjort
for å få løypelegger og traktor inn i varmen etter utført arbeid, kan vel bare karakteriseres
som fantastisk! Ivar Pladsen og vaktmester Odd Harald har jobbet fram en god avtale
slik at vi nå har flunkende ny traktor. At friluftsutvalget med Hans-Jacob Anonsen i
spissen har fått opp skigard rundt gapahuken ved Hugulitjern, er også av de viktige
tingene som har skjedd i år. Løype-/stisjef Erik Schjelderup med hjelpere og deres
utrettelige jobb med klopper, stier og løyper må vi også ta med. Nevnes må også den
innsatsen Tore Trollsaas har gjort med hjemmesiden vår. I tillegg er det mange andre som
også på forskjellige måter stiller opp for at Hugulia skal være et godt hytteområde for oss
alle.
På ny god oppslutning om høstdugnaden hvor over 40 medlemmer møtte til innsats.
Løyperydding, løypemerking, rydding og fjerning av 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 fire i driftsutvalget gjør en
virkelig kjempejobb. 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.
Snøbrøyting har nærmest vært en kontinuerlig jobb i perioder i året som har gått. Over
to meter snø krever mye brøyting. Det er nå 150 hytter som har vei helt fram til hytta. Vi
ber alle som har brøyteavtale å gi beskjed til vaktmester Odd Harald to dager før (helst
tekstmelding) når du skal opp på hytta vinterstid. Det er bedre at du gir beskjed en gang
for mye. Du kan ikke forvente at vaktmesteren brøyter inn til din hytte når du ringer fra
Dokka langt på kveld en lørdag eller søndag, og forventer nybrøytet vei. Det gjør at
vaktmesteren kan prioritere brøyting til de som kommer opp på hytta. Vaktmester Odd
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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
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 merke 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 har gitt oss ca. kr 15 000,- i inntekter, men dette skal dekke
brøyting, vedlikehold og konvolutter.
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3. Hugustubben
Vi tar nå sikte på to utgivelser i året. Redaktør Arne Bjørnstad og medarbeider Einar
Solvoll lager sammen et medlemsblad som vi virkelig 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 vår har fått ny redaktør og han har gjort siden mer aktiv. Vi legger en del ut
på www.huguliavel.no og det ligger inne en del opplysninger der som det greit å ha. Du
kan gå inn på siden http://huguliavel.no/nyhetsvarsel/ og melde deg på slik at du får en
melding i mailboksen din når det legges ut nytt stoff.
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 hjemmesiden vår og
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.
Kommunedelsplanen for Synnfjell syd – skrevet av Kjell Vidar Hansen
Plan og Næring utarbeider nå et plandokument hvor alle krav til infrastruktur (vei, vann, kloakk, etc.)
antallet tomter og byggefelter på de enkelte eiendommer samt fellestiltak i tillegg til et omfattende
kartmateriale etc. Vi antar at programmet for kommunedelplanen blir lagt ut til offentlig høring 1. gang i
løpet av vinteren/våren 2015.
Planleggingen er i løpet av høsten videre ført i dialog med grunneierlaget. Kommunen har utført mye
kartlegging ute i terrenget, bl.a. når det gjelder kulturminner. Noen kullgroper er avdekket på innenfor
Hugulias eiendomsgrenser, men de vil ikke hindre tomtedeling.
Hele planområdet blir delt inn i 5 reguleringsområder som består av flere eiendommer: R1 Munkhatten, R2
Hugulia, R3 Kampebekken, R4 Slåtten og R5 Langhaugen i øst. Innenfor disse har grunneierne markert
sine utbyggingsområder, hvor tilførselsveier skal gå (utfartsveier/parkering) og andre fellestiltak, f. eks stier
som kommunen krever skal etableres, deponi av jordmasser. Vi har omtalt disse krav i tidligere orientering.
Innenfor de enkelte R-områder skal grunneierne lage en felles reguleringsplan som tilslutt skal godkjennes
av Kommunen. Erik Schjelderup har gått opp stien fra Hugulia og østover hvor den knyttes til
Kampebekken o.sv.
Utfartsparkeringen planlegges anlagt i vest på grensen mellom Hugulia og Nersætra (Berg). Her trengs i
så fall ny vei i bratt terreng. Plasseringen eliminerer gjennomkjøring i Hugulia.
Utmarkslaget sluttfører i disse dager arbeidet med en grunneieravtale som forplikter grunneierne til å
gjennomføre og å finansiere av fellestiltakene i.h.t. de krav som kommunen stiller. Tiltakene skal
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finansieres ved anleggsbidrag fra tomtesalget mens utfartsveien/-parkering antas å måtte bli et spleiselag
mellom flere parter.
Både Velforeningen og grunneierne (representert ved Synnfjell Syd Utmarkslag SA) er med i en
kommunalt oppnevnt referansegruppe som skal uttale seg om planene.

5. Løypekjøring
Vi startet denne sesongen løypekjøringen første helg i desember. Men lite snø gjorde at
det bare ble kjørt løyper mellom Hugulia og Slåtten Seter fram mot nyttår. Vi arbeider for
å tilrettelegge for en «tidligløype» i denne traseen slik at vi har et tilbud hvis snøen skulle
svikte slik den gjorde i år.
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). Når absolutt alle løypene kjøres, blir det kjørt nærmere 64 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 2015 med kr
79 300,-, en kraftig økning fra 44 200,- året før. Grasrotandelen fra Norsk Tipping hvor
det er registrert 198 medlemmer, bidrar med kr 47 436,- i 2014. Annonseinntekter på
løypelegger og garasjevegg samt salg av halsvarmere, 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! (Det gjør du ved å sende en SMS til nummer 2020 med teksten:
Grasrotandelen 971305835 ) - Restgjelden på løypeleggeren er pr. 31.12.14 kr 390 955,. 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
Regnskap viser et resultat med underskudd på - kr 344 767,-. Etter vedtaket på fjorårets
generalforsamling har den vedtatt garasjen blitt bygget i høst. Vi har strukket økonomien
langt, men unngått å låne penger til garasjebyggingen, slik det ble gitt fullmakt til.
Løypelaget har bidratt med kr 100 000,- til garasjen, og Nordre Land kommune gjennom
grendeutviklingsprogrammet med kr 25 000,-. Situasjonen rundt traktoren ble så usikker
at vi valgte å gå til innkjøp av ny traktor. Verdien på traktoren er i dag ca kr 900 000,-. Vi
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tok opp et lån med pant i traktoren som pr 31.12.14 har en restgjeld på kr 478 690,- som
skal nedbetales over 5 år. Vi hadde reparasjonsutgifter på den gamle traktoren på kr
50 544,- som var ca kr 40 000,- mer enn budsjettert. Lønn og dieselutgifter var også over
budsjett på grunn av den snørike vinteren. For å styrke velforeningens økonomi etter de
store investeringene, foreslår styret og øke kontingenten med ca. 7 % til kr 4 500,- for
medlemmer og kr 2 700,- for veibrukere. Forrige kontingentforhøyelse var i 2011.
Det er to medlemmer som pr. 31.12.14 skylder kontingent, og vi har slitt med noen få
sene betalere og adresseendringer også i år. 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
Fisk
I forbindelse med dugnaden ble det sluppet ut ca 200 fisk i størrelse fra ca 250 gr til ca
700 gr. Utsettingen ble fordelt over fire steder i vannet, noe som virket å være fornuftig
fordi vi fikk en mye bedre fordeling av fisk over hele tjernet på en raskere måte enn hva
vi har gjort tidligere. Vi er også fornøyd med etableringen av fredningstiden som er en
uke etter utsetting. Dette gir fisken tid til å akklimatisere seg i sitt nye miljø. Husk den
har bare gått i en rund kum fra den ble født fram til utsetting i vårt tjern.
Etter vår erfaring har det aldri vært fisket så mye i Hugulitjern som i år. I sommer fra St.
Hans og til august har det vært observert fiskere nærmest til alle døgnets tider. Både
proffe fluefiskere med teknikk og utstyr i orden, «vanlige» fiskere med mark og dupp,
noen med sluk og ikke minst, det mest gledelige, masse barn i alle aldre.
Friluftsutvalget mener at dette er en så viktig og positiv del av aktiviteten som hører til i
og rundt Hugulitjern at det også vil bli satt ut fisk i 2015.
Når det gjelder fisk i Smørbukktjern har vi etter befaring erkjent at dette vannet
dessverre ikke egner seg for fisk. Det er først og fremst veldig grunt og bunnfryser om
vinteren. I tillegg er det svært surstoffattig og om det skulle være et felt som ikke fryser,
vil surstoffmangelen føre til at fisken ikke har mulighet til å overleve. Vi har derfor
skrinlagt mulighetene for utsetting av fisk i Smørbukktjern.
Alle hytter med medlemskap i velforeningen har fått et gratis fiskekort til Hugulitjern
og Høgkampvann 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, Høgkampvann 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.
Vi ber innstendig om at utarbeidet fiskeregistreringsskjema blir utfylt ved fangst av fisk.
Vi er fortsatt i god dialog med forskeren fra NINA som har sagt seg villig til å bistå oss i
årene fremover for å kunne forvalte våre vann på en best mulig måte. Vi synes det derfor
er veldig gledelig at vi i 2014 kunne registrere fangst av fisk basert på egenutvikling i
Hugulitjern. Registreringsskjemaene er derfor svært viktige elementer i vår forvaltning
og utvikling av egen fisk.
Når det gjelder øvrig informasjon om fiske i Huguliaområdet, se Nytt fra
Friluftsutvalget i første utgave av Hugustubben 2015.
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Liehuken.
Arbeidet rundt og i Liehuken anses nå å være nesten sluttført. Den er nå ferdig beiset,
skigarden er montert og under siste dugnad ble den bardunert slik at den skal tåle snø som
kan bli belastende grunnet brøyting. Det er lagt ut ved i egen vedbod, som kan brukes av
enhver i forbindelse med varme/grilling i bålpanna.
Det siste gjenstående arbeidet er å finne et tilfredsstillende underlag på pukken som
ligger i og rundt gapahuken. Friluftsutvalget jobber med tre alternativer som er
naturgress, kunstgress eller platting. Fagpersonell vil bli kontaktet for å finne det beste og
mest hensiktsmessige alternativet. Forhåpentligvis vil dette kunne bli klargjort som en
oppgave knyttet til vårdugnaden.
Akekonkurransen
De to siste år har Friluftsutvalget arrangert en egen akekonkurranse i forbindelse med
grilling i akebakken på Skjærtorsdag i påsken. Siste arrangement hadde stor og variert
deltagelse, fra de aller minste til eldre våghalser som fortsatt tror på ungdommens fart og
fortreffelighet. Det synes som dette er et arrangement som blir satt stor pris på og som vil
bli gjentatt i 2015. Dog må vi begrense noe av alternativene for hva man kan ake på
grunnet sikkerhetsmessige perspektiver.
Se egen invitasjon i forbindelse med aktiviteter og påmeldinger i påsken 2015.
Turregistreringsbok.
Under hele året 2014 lå det ei turregistreringsbok i postkassa på Høgkampvann. Antall
registrerte og vinner blir kunngjort på generalforsamlingen.
Turregistreringsboken og en hyttebok vil bli lagt ut i samme postkasse i år også og være
tilgjengelig fra skolens vinterferie i februar 2015. 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!!
Friluftslivets år 2015.
I tillegg til ovenstående turregistreringer vil Friluftsutvalget i år arrangere en egen
aktivitetsdag 8. august med henblikk på intensjonen med Friluftslivets år. Vi vil komme
tilbake med egen invitasjon og program for denne dagen.
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 2015
Hugulia velforening
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