REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS,
LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00
41 hytter var representert på generalforsamlingen.
DAGSORDEN.
ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.
Lars Lie ønsket alle velkommen.
VALG AV: dirigent: Lars Lie, referent: Sissel Pettersson, til å undertegne protokoll: Birgitte
Drogseth og Tor Holmgren.
STYRETS BERETNING FOR 2014
Lars Lie gjennomgikk styrets beretning.
1. Styrer og utvalg
Ingen kommentarer.
2. Drift av hyttefeltet
Dugnad.
Lars Lie takket alle som deltar i dugnaden, og denne gang har det vært ekstra store ting på
gang. Den jobben som Gunnar Støten, med mange hjelpere, har gjort for å få løypelegger og
den nye traktoren inn i varmen etter utført arbeid, kan kun beskrives som fantastisk. Mange
må nevnes blant annet Ivar Pladsen og vaktmester Odd Harald som forhandlet seg frem til en
god avtale vedrørende kjøp av en helt ny traktor. Nevnt ble også friluftsutvalget med HansJacob Anonsen i spissen, som har fått opp ny skigard rundt gapahuken ved Hugulitjern. Samt
stor takk til løype/stisjef Erik Schjelderup med hjelpere, som jobber med klopper, stier og
løyper. Nevnt ble også Tore Trollsaas for arbeidet med den fine hjemmesiden. I tillegg til de
nevnte, er det mange som stiller opp på forskjellige områder for at Hugulia skal være et godt
hytteområde. Det var over 40 medlemmer som var på høstdugnaden og disse gjør en stor jobb
– likeså kakebakerene. I år var det også en stor grenkutter på plass. Det er satt ut nye
løypemerker på deler av løypenettet. Det er mange som gjør en stor jobb år etter år.
Dugnadsånden må bare leve videre.
Veier.
Det er ca. 9 000 m vei som skal holdes i orden. Etter en sommer med mye regn er det
vanskelig å holde veiene optimale. Det innebærer et kontinuerlig arbeid med mange gruslass
som skal kjøres ut og jobbing med å bedre grøftingen. Snøbrøyting var nærmest en
kontinuerlig jobb i fjor, med to meter snø. Det er nå 150 hytter som har vei helt frem til hytta.
De som har brøyteavtale, må melde fra til vaktmester (på SMS til 934 39 382), helst to dager
før, dersom du ønsker at det skal brøyte helt frem til hytta. Odd Harald gjør en meget god
innsats til glede for alle medlemmer/brukere av området, alltid hjelpsom og samarbeidsvillig.
Bom.
Den automatiske bommen fungerer meget bra. Hvis man ikke har meldt seg på denne, er det
bare å kontakte styret v/Ivar Pladsen. Det koster kr 500,- for å få lagt inn tre mobilnummer.
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Søppel og bruk av container.
Alle ble oppfordret til å hive søppel langt inn i containeren, det er ofte god plass. Det er to
containere ved bommen, skulle disse være fulle så bruk en av containerne lengre ned i dalen.
Kommunen har avtale om at containerene skal tømmes hver mandag gjennom hele året.
Større gjenstander skal leveres på Miljøstasjonen, ved siden av Torpa Sag (åpent tirsdag kl.
14.00-19.00 og lørdag fra kl. 10.00-13.00). Det oppfordres til å være aktive på kildesortering.
Bruk flaske- og bokscontaineren ved Ullsaker og Nilsen.
Postbokser på Hugulia.
Boksen er gratis. Bare å ta kontakt med Lars Lie, det er greit å få aviser og post til Hugulia. Hvis
du ønsker posten omadressert: gå inn på Postens hjemmeside og skriv inn c/o adresse foran
postboksnummeret. Da blir endringen seende ut slik:
Navn
c/o Postboks XXX Hugulia
2880 Nord-Torpa.
Parkeringsplassen på Hugulia.
Velforeningen har overtatt driften av parkeringsplassen ved Hugulia etter at Hugulia
Grunneierlag er lagt ned. Vi har ansvaret for vedlikehold/brøyting og vi har fått kr 15.000,- i
inntekter, men vi må dekke brøyting, vedlikehold og konvoluttene.
3. Hugustubben
Det vil nå bli to utgivelser i året. Redaktør Arne Bjørnstad og medarbeider Einar Solvoll gjør
en super jobb, slik at medlemsbladene er hyggelig og morsom lesing. Alle ble oppfordret til å
komme med innspill, gode eller dårlige opplevelser. Etter at vi i utallige år har fått trykket
Hugustubben gratis, må vi nå finne ny leverandør til produksjonen. Hver utgivelse vil koste ca
kr 10.000,-.
www.Huguliavel.no – Facebook-Hugulia
Hjemmesiden www.huguliavel.no er et flott redskap som man må bruke. Du får en del nyttige
opplysninger og du kan melde deg på slik at du får automatisk melding i din mailboks når noe
nytt stoff legges ut (se egen «knapp» på hjemmesiden for påmelding). For raske beskjeder er
Facebooksiden «Hugulia» veldig grei å bruke for å følge med på hva som skjer. Oppfordring:
Alle hytter i Hugulia bør være med på begge mediene!
4. Samarbeidet med grunneier.
Samarbeidet med grunneier – forretningsstyret Oslo, Akershus og Østfold i Norsk Post- og
Kommunikasjonsforbund v/leder Vidar Hansen er veldig positivt. Alt vi foretar oss utenfor
våre egne tomter, er vi avhengig av deres aksept på for å kunne gjennomføre.
Kommunedelsplan for Synnfjell syd – skrevet av Kjell Vidar Hansen
Kommunen stiller krav til infrastruktur – veg, vann, kloakk, etc. , Det skal og så være krav om
en ny veg opp til Hugulitjern, denne vil i så fall måtte lages i et bratt terreng og ikke være egnet
for rullestolbrukere etc. som er et ønske. Innenfor planområdet har grunneierne markert sine
utbyggingsområder, hvor det da skal gå tilførselsveier, utfartsveier/parkering. Det ligger nå ca
30 hytter i utbyggingsplanen. Kanskje alt koker ned til 20 nye hytter, med en ny
innkjøringsveg. Alt skal tilslutt godkjennes av kommunen. Erik Schjelderup har gått stien fra
Hugulia og østover hvor den knyttes til Kampebekken, med en representant fra kommunen.
Kommunen har utført mye kartlegging ute i terrenget, bl.a når det gjelder kulturminner.
Noen kullgroper er avdekket, men de vil ikke hindre tomtedeling.
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Vi kommer ikke til å åpne våre veger. Spørsmål fra salen: Hva med vegen til Torpa Total? Den
er meget bratt og vil ikke bli koblet til vårt hytteområde.
5. Løypekjøring.
Løypemaskinen har noen «data» problemer i øyeblikket, men disse vil bli rettet av
leverandøren til maskinen. Målet er å kjøre løyper i forbindelse med helgene i romjulen, i
vinterferie og påske skal det kjøres oftere. Å kjøre løyper på dager med mye vind og snø,
innover fjellet er ofte nytteløst. Det blåser fort igjen og man må akseptere at man ikke
bestandig har nykjørte løyper. Det er totalt 64 km kjørte løyper når alt er kjørt. Tar 6 til 8
timer.
Det er en stor utfordring å få til en fornuftig økonomi på løypeleggeren. Det er 3 eiere som
deler størstedelen av utgiftene mellom seg(Hugulia Fjellstue, Slåtten Seter hytte- og
velforening og Hugulia velforening.) De tre eierne bidrar med kr 188 000,-, Nordre Land
kommune bidrar i år med kr 79 300,-, en kraftig økning fra kr 44 200,- året før.
Grasrotandelen fra Norsk Tipping er kr 47 436,- (200 medlemmer bidrar). I tillegg bidrar også
Geitelia Hyttevel, Gammelsetra hytteforening, Torpa Idrettslag, Brennebækkens
Hytteforening, Granvang vel, Miljøetaten i Nordre land og enkeltpersoner. Vi får også
inntekter fra reklame på garasjeveggen og div. andre tiltak. Det er mye jobb for å få inn
inntektene. Jo mer vi får inn, dess oftere kan vi kjøre og dessuten nedbetale lån, som igjen gir
oss større handlefrihet. Løypeleggeren har en ca verdi på kr 1,2–1,3 mill. Restgjeld på
løypeleggeren pr 31.12.14 er kr 390 955,-. Takk til Odd Harald for all flott kjøring.
6. Økonomi.
Regnskapet viser et resultat med underskudd på kr 344 767,-. Dette skyldes byggingen av den
nye, flotte garasjen. Vi har klart å unngå å låne penger, noe det var gitt fullmakt til hvis
nødvendig. Løypelaget har bidratt med kr 100 000,- til garasjen, og grendeutviklingsfondet i
Nordre Land Kommune med kr 25 000,-. Vi måtte også kjøpe ny traktor da den gamle ble dyr å
holde. Verdien på den nye traktoren er ca. kr 900 000,-. Vi tok et lån til kjøp av denne med
pant i traktoren. Pr 31.12.14 er det en restgjeld på traktoren på kr 478 690,-. Vi hadde
reparasjonsutgifter på den gamle traktoren på kr 50 544,- som var ca. 40 000,- mer enn
budsjett. Lønn og dieselutgifter var også over budsjett på grunn av den snørike vinteren. For
å få en god økonomi i vellet, foreslår styret å øke kontingenten med ca. 7 % til kr 4 500,- for
medlemmer og kr 2 700,- for veibrukere. Den forrige kontingentforhøyelsen var i 2011. To
medlemmer skylder kontingent, men man håper nå å få dette beløpet inn. Alle som har
anledning ble oppfordret til å innbetale kontingenten så rask som mulig.
7. Friluftsutvalget.
Hans Jacob Anonsen fortalte om frilutsutvalgets arbeid. Han ba om at
fiskeregistreringsskjema må fylles ut ved fangst av fisk. Det er fortsatt dialog med forskeren
fra NIVA – han vil bistå fremover i arbeidet med å forvalte våre vann best mulig. Det er i
2014registrert fisk basert på egenproduksjon i Hugulitjern. Det er til nå satt ut ca. 1000 fisk i
Høgkampvatn. Der er fisken sky og ikke lett å fange. Man vil forsøke å grave litt mer ved
innsiget slik at fisken kanskje vil gyte der. Man vil avvente mer utsetting av fisk i
Høgkampvatn. Det vil bli satt ut fisk i Hugulitjern i 2015. Man vil forsøke å fjerne flere «øyer»
i vannet. Når det gjelder fisket i Smørbukktjern, så bunnfryser det om vinteren og er surstofffattig. Vi finner ikke grunnlag for å sette ut fisk der. Alle oppfordres til å bruke
turregistreringsboken. Ca. 230 har skrevet i boken i 2014.
3

Liehuken.
Den er nå beiset og skigard er bardunert slik at den skal tåle snø som blir belastet fra brøyting.
Det jobbes med å finne et tilfredsstillende underlag på pukken som ligger i og rundt
gapahuken. Den foreslåtte fotballbanen vil foreløpig avventes.
Friluftslivets år 2015.
Det vil bli laget et arrangement i den forbindelse den 1. august. Mange ideer er født og man
kommer tilbake til dette med invitasjon og program.
Akekonkurranse.
Det vil i år på Skjærtorsdag, som i fjor, bli arrangert akekonkurranse. Dog må noen av
alternativene for hva man kan ake på bli litt begrenset, grunnet sikkerhetsmessige hensyn.
Styrets beretning ble enstemmig vedtatt.
4. Regnskap 2014.
Lars Lie gjennomgikk regnskapet. Han informerte blant annet om at Velforeningen eier den
nye garasjen som har en ca. verdi på kr 1,1–1,2 mill. Vi hadde en reparasjon på den gamle
traktoren på totalt kr 50 544,-. Det var ca. kr 40 000,- mer en budsjettert. Vi har en
havariforsikring på traktoren slik at vår andel ble kr 30 000,- på en stor reparasjon på over kr
100 000,-. Vi har nå en oppgradert maskinpark, og har eiendeler for kr 3 162 000,-. Gjelden på
den nye traktoren er pr. 31.12.2014 kr 478 690,- som skal nedbetales over 5 år. Regnskapet
viser et resultat med underskudd på kr 344 767,-.
Etter debatt i fjor, ble det spurt fra salen om styret hadde benyttet muligheten til å skrive
reiseregninger for kjøring i forbindelse med styrearbeidet. Svaret var nei.
Revisors beretning ble lest opp av Lars Lie, denne var revidert av Bente Anonsen. Beretningen
ble enstemmig vedtatt.
5. Budsjett/kontingent.
Kontingent for perioden 01.01-31.12. 2015 foreslått kr 4 500,-, veibrukere kr 2 700,-,
brøyteavtale kr 500,- medlemmer og kr 800,- veibrukere. Dette forslaget ble enstemmig
vedtatt.
Røde Kors på Spjelken ønsker ny scooter og vi bidrar med kr 10 000,- og styret fikk aksept for
dette tilskuddet. Driftsresultat budsjett kr 146 500,-, med nedbetaling av traktor blir
nettoresultat kr 2 500,-.
Fremlagt budsjett enstemmig vedtatt – med kr 10 000,- til bidrag ny scooter Røde Kors.
6. Valg.
En endring var kommet til det fremlagte forslaget: Erik Pettersson går ut av Friluftsutvalget og
erstattes av Sven Granhaug. Følgende ble valgt enstemmig:
Leder: Lars Lie
614
(1 år gjenvalg)
Nestleder: Ketil Elvevold
210
(ikke på valg)
Kasserer: Steinar Lambech
1006 (ikke på valg)
Redaktør: Arne Bjørnstad
1003 (1 år gjenvalg)
Sekretær: Sissel Pettersson
1301 (2 år gjenvalg)
Driftsansvarlig: Ivar Pladsen
201
(ikke på valg)
1. varamedlem: Stian Erichsen
502
(1 år gjenvalg)
2. varemedlem: Inger Thommesen
511 (1 år gjenvalg)
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Revisor: Bente Anonsen

1103 (1 år gjenvalg)

Friluftsutvalget: Hans Jacob Anonsen 1103 (2 år gjenvalg leder), Svend Granhaug 1304 (2 år
ny), Inger Thommesen 511(ikke på valg), Hans Petter Hernes 33 (2 år ny), Hans-Jacob
Lundbye 1105 (ikke på valg)
Påskeskirennskomite: Ketil Elvevold 210 (2 år gjenvalg, leder), Torill Støten 221(ikke på valg),
Trond Sandberg 612(ikke på valg), Arne Amundsen 804 (2 år gjenvalg), John Steinar Engen
203 (ikke på valg).
Driftsutvalg: Ivar Pladsen 201, Jon Schrøder 410, Lasse Solstad 1104, Erik Schjelderup 616.
Valgkomite: Øystein Berger 814 (1 år gjenvalg), Gunnar Støten 221 (1 år gjenvalg), Lars Moe
810 (1 år gjenvalg)
7. Tid og sted. Neste generalforsamling 2016: lørdag 20. februar kl. 16.00 på Dal Grendehus.
Dugnad: lørdag 23. mai – og lørdag 3. oktober. Vedtatt.
Gunnar Støten ble overrakt et reisestipend på kr 10 000,- og en god flaske, av Lars Lie. Dette
for sin fantastiske innsats og arbeid med den nye garasjen. Etter flere runder med kommunen
kunne bygging starte midt juli og garasjen sto ferdig i rundt 1. november. Utrolig arbeid og
garasjen er blitt en fantastisk flott bygning.
Møtet hevet og Arne Bjørnstad takke Lars Lie for bra gjennomført generalforsamling og
styrelederjobb.
Hugulia 4. mars 2015

………………………………………..
Birgitte Drogseth

………………………………………
Tor Holmgren

………………………………………
Sissel Pettersson
Referent

………………………………………
Lars Lie
Dirigent
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