REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL
GRENDEHUS LØRDAG 27. FEBRUAR 2016, KL 16.00.
Leder av velforeningen Lars Lie ønsket velkommen. 42 hytteeiere var representert.
Til dirigent ble Lars Lie valgt og som referent: Sissel Pettersson. Til å undertegne protokollen:
Anita Kristiansen og Lars Mo.
Det var ingen innvendinger til innkallelsen så møtet ble erklært lovlig satt.
Lars Lie gikk gjennom styrets beretning for 2015.
Drift av hyttefeltet med dugnader. Lars Lie takket alle for en flott innsats i et aktivt år i
Hugulia og fremhevet Gunnar Garasjen som var et resultat av en enorm dugnadsånd og
en flink leder av byggingen. Det har deltatt over 50 medlemmer på dugnadene vår og
høst. Det har vært ryddet løyper, utført løypemerking, fjernet store mengder greiner
med greinkutter, gjennomgang av stikkrenner og veivedlikehold. Det er satt ut nye
løypemerker på deler av løypenettet. Grunnlaget for en aktiv velforening ligger i den
store oppslutningen og de tiltak som settes i gang, og enkelt personer som melder seg til
tjeneste. Håper dugnadsånden vil vare i mange år.
Veier. Etter nok en sommer med mye regn, kreves det mye vedlikehold for å holde
veiene optimale. Det er ca. 9 000 m vei som skal fungere. Dette innebærer et
kontinuerlig arbeid med utkjøring av grus og bedring av grøfting. Snøbrøyting er en
nærmest kontinuerlig jobb i perioden på vinterstid. Det er nå 168 hytter som har
brøyteavtale frem til hytta. Alle som har brøyteavtale må gi vaktmester Odd Harald
beskjed om brøyting to dager før (helst tekstmelding). Gi heller beskjed en gang for
mye. Man kan ikke forvente at vaktmesteren rykker ut i tide og utide, han gjør en meget
god innsats for oss alle.
Bommen. Den automatiske bommen fungerer etter styrets mening meget bra. Hvis du
ikke har avtale, kontakt styret v/Ivar Pladsen. Det koster kr 500,- for inntil tre
mobilnummer. Det ble bedt om en sjekk på bommen på felt 2.
Søppel og bruk av container. Det er satt opp to containere ved bommen. Hvis
containerne ser fulle ut, putt alltid søppelet langt inn, evt. kan man bruke container
lengere nede i dalen. Avtalen kommunen har med tømmefirmaet innebærer
tømming hver mandag gjennom hele året. Det ble oppfordret til å holde området rundt
containerne ryddige. Større gjenstander skal leveres på miljøstasjonen ved siden av Torpa
Sag (åpningstider tirsdag kl 14.00-19.00 og lørdag fra kl 10.00-13.00). Oppfordring: bruk
flaske- og boks-containeren som er plassert ved butikken. Disse går til gjenvinning.
Postboks. Hvis ønske om postboks – ta kontakt m lederen. Boksen er gratis. Det er
veldig greit å få omadressert aviser og post når man skal være på hytta noen dager.
En henstilling. Ser du ting i vårt område som du ønsker å få rettet på, ta en telefon/mail
til vaktmesteren eller et av styremedlemmene/driftsutvalget, og fortell hva det gjelder og
så vil vi forsøke å rette det opp snarest.
Hugustubben. Lars Lie berømmet redaktør Arne Bjørnstad og medarbeider Einar Solvoll
for å lage et så innholdsrikt medlemsblad som det alltid er. Vi og de kan være meget
stolte av hva de har laget i mange år. Liten diskusjon rundt tema hvor mange utgaver er

det totalt kommet. Medlemsbladet kan trolig feire sitt 40 års jubileum. Hugustubber fra
før år 2000 ønskes lånt til scanning, så blir de lagt inn i hjemmesidens arkiv. Hugustubben
ble trolig startet i 1976. Redaktør Arne Bjørnstad kunne fortelle at trykking og utgivelse
av bladet så langt ikke har vært en stor utgiftspost, men dette har nå endret seg, og
antydet at den digitale utgivelsen vil nok komme. Høstutgaven kan være siste utgaven i
nåværende form. Noen syntes dette er synd for det har alltid vært hyggelig lesning med
bladet i hånden. Hvis man har stoff til bladet, er tipstelefonen 906 93 980. Takk til
annonsørene. Ikke nøl med å bidra hvis du har noe du tror er av interesse.
www.huguliavel.no – Facebook – Hugulia
Lars Lie takket redaktør Tore Trollsaas som gjør hjemmesiden så spennende. Du kan gå
inn på siden å melde deg på slik at du får meldinger i mailboksen din når det legges ut
nytt stoff. For raske beskjeder er også Facebooksiden www.huguliavel.no veldig grei å
bruke for å følge med på hva som skjer i Hugulia. Oppfordring, alle med hytte i Hugulia
bør være med på hjemmesiden og facebook-siden. Med tanke på å spare utsendelse i
posten er det viktig at vi har korrekt mailadresse til medlemmene.
Samarbeide med grunneier. Samarbeidet med grunneier – forretningsstyrer Oslo,
Akershus og Østfold i Norsk Post og Kommunikasjonsforbund v/leder Vidar Hansen (ikke
til stede denne gang) fungerer meget bra. De er positive vis a vis oss, men alt vi foretar
oss utenfor våre tomter, foregår på grunneiers eiendom og vi er derfor helt avhengige av
deres aksept for å få gjennomført forskjellige tiltak. Grunneier ønsker nabovarsel uansett
størrelse på tilbygg/påbygg og ved tiltaksmelding om brønnboring/utslippssøknader.
Kommunedelplanen for Synnfjell syd. Lars Lie fortalte litt om nevnte plan. Denne ble
påbegynt i 2007, det har altså gått 9 år, og den er kanskje ferdig utredet i år. Planen er
ute til høring med frist 10. april. Postkom har planlagt å legge ut 30 tomter. Mellom felt
3 og 4 er det planlagt å legge ut tomter, og mot Svenstad feltet og noen tomter langs 4
feltet på høyre side. Men plan- og bygningsloven innebærer et meget omfattende
arbeid. Mange hensyn å ta, det må utarbeides kart over tomteområder, områder med
alun-/svartskifer, kulturminner, ras og flomfarer. Videre er det krav om beskrivelse av
infrastruktur, vei, vann og kloakk, antall tomter og byggefelt på de enkelte eiendommer.
Man har funnet en kullgrop på 7 feltet. Totalt sett ser man seg fornøyd med utfallet.
Postkom har fått bort kravet om allmenn kjøring på velforeningens veier. Nye
tomtekjøpere må betale kr 25 000,- som skal gå til fellestiltak som ligger i
kommunedelsplanen. Det er en forutsetning at de nye kjøperne samarbeider om vann og
avløp. «Gamle» hytteeier vil ikke bli pålagt endringer i så henseende. Kommunen har
laget en kostnadsfordeling for alle de nye fellestiltakene. Disse skal ordinært finansieres
ved anleggsbidrag fra tomtesalg og evt. veier/parkering blir et eget finansieringsprosjekt
mellom bl.a. noen grunneiere, Utmarkslaget og Kommunen som antas å yte
skogsbilveitillskudd. Men fordelingen er foreløpig ikke bestemt.
Løypekjøring. Sesongen startet med løpekjøring først i nyttårshelgen på grunn av mangel
på snø. Først ut i januar var det forsvarlig å kjøre alle løypene. «Tidligløypa» mellom
Hugulia og Slåtten Seter var i år ikke forsvarlig å kjøre med maskinen før jul slik man
hadde håpet. Målet er å kjøre løyper i forbindelse med helgene fra romjulen, i
vinterferie og påske skal de kjøres oftere. Frem til vinterferien blir nærområdene
prioritert. Å kjøre løyper på dager med snø og/eller vind innover på fjellet er ofte
nyttesløst. Bare minutter etter at løypene er kjørt, blåser de igjen. Man må derfor
akseptere at man ikke får nykjørte løyper overalt alle helger. «Seterrunden»,
Langhaugrunden og Nørstelirunden kan anbefales på dager med dårlig vær i fjellet. Hvis
vær og snøforholdene tillater vil nærområdene i tillegg bli kjørt en ukedag. Totalt er det

64 km løype. Det er en jobb på mellom seks og åtte timer. Alle kan sjekk løypekjøringen
på hjemmesiden eller www.skisporet.no
Det er en utfordring å få en fornuftig økonomi på løypekjøringen. Kr 413 000,- var
inntekter på løyeleggeren. I tillegg til bidrag fra eierne, bidro Nordre Land Kommune for
2016 med kr 119 200,-, etter å ha økt tilskuddet fra 2015 med kr 39 900. Grasrotandelen
fra Norsk tipping med 210 medlemmer, bidrar med kr 55 415,-. I tillegg kommer
annonseinntekter på løypeleggeren og garasjevegg, bidrag fra enkeltpersoner kr 30 000,bidrag fra andre hyttevalg samt salg av halsvarmere, kart og utsiktsoversikt fra Spåtind.
Resultat for 2015 ble kr 65 000,- og da ble det nedbetalt kr 120 000,- på løypeleggeren.
Restlån pr 31.12.15 er kr 270 779.
Lars Lie gjorde oppmerksom på at ved kjøp av varer på Gausdal Landhandleri går 1 ½ %
som en bonus til løypekjøringen. Kunde-nummeret vårt er 109623. Kundekort ble delt ut,
og er sendt de som ikke var på generalforsamlingen.
Økonomi. Regnskapet viser et driftsresultat på kr 36 282,-, men etter finanskostnader og
nedbetaling av lån med kr 100 380, ender vi med underskudd på kr 73 368,-. Restlån på
traktor pr 31.12.15 er kr 378 690,-. På alle poster bortsett fra garasje- og
pumpehusposter har vi holdt oss rundt budsjett. Men på den posten har vi til de grader
overskredet. Dette skyldes at en leverandør av byggevarer, til tross for forsikringer om at
alt var betalt da budsjett ble laget, kom med en «oppsamlingsregning», som etter
kontroll dessverre er korrekt på kr 130 000,-. I tillegg måtte vi også fornye varmekilden i
garasjen med over kr 40 000,-. Vi har lagt opp til et stramt budsjett. Lars Lie gjorde
oppmerksom en feil i budsjettet: utgift telefon skal være kr 2 000,- (ikke kr 20 000,-) Altså
går budsjetterte utgifter ned med kr 18 000,-. Budsjettert nettoresultat er da kr 28 000,Man ønsker ikke at kontingenten økes i år igjen. Den eneste nyinvesteringen som ligger i
budsjett er et strøapparat, et redskap som vil gjøre strøjobben enklere. Et medlem, har
en inkassosak gående, skylder kontingent for flere år. I tillegg har man slitt med noen få
sene betalere og manglende adresseendringer. Det burde være unødvendig at styrer må
bruke tid på purring og jakt på folk som har byttet adresse. Ta kontakt hvis
betalingsvansker oppstår. Hører styret ikke noe om problemene, vil det resultere i et
inkassokrav. Et medlem spurte når velavgiften vil komme elektronisk. Det ble svart at
dette nok kommer. Bente Aanonsen kunne bekrefte at revisjonsrapporten var godkjent.
Friluftsutvalget. Fisk. Hans-Jacob Anonsen tok ordet. Som vanlig ble det sluppet fisk i
forbindelse med dugnaden. Det er størrelsen fra 250 g – 700 g som er aktuelle å kjøpe,
(ca 220). Det har i år kommet inn flere registreringsskjema enn tidligere år, og det er
tydelig stor interesse for å fiske. Det er viktig å registrere hvor mye villfisk som blir tatt
opp, bestanden har økt. Man må være forsiktig med å sette ut for mye fisk. Det skal
være et balansert næringsgrunnlag. Settefisk har en avklippet finne på ryggen, så det er
lett å skille mellom disse to typer. Den største som er registrert fisket er på 950 g. Man
mener det er bra med en ukes fredningstid etter utsetting. I Hugulitjernet er det 4
forskjellige utsettingsplasser – det er viktig at fisken gis tid til å akklimatisere seg. Man
ser en gunstig utvikling i tjernet. I Høgkampvatnet er det trolig satt ut for mye fisk. Et
prøvefiske vil bli gjennomført og resultatet vil avgjøre hvordan forvaltningen skal skje i
årene fremover. Alle hytter med medlemskap i velforeningen har fått gratis
fiskekort. Husk at fisken man tar opp må måle minst 25 cm. Det er fiskeforbud fra l.
oktober. Oppfordring til bruk av registreringsskjema.
Resultat fra fiske i 2015:
Antall innleverte skjema 17 stk.
Hugulitjern: 31 stk. settefisk – største fisk 950 g. - 17 stk. villfisk - største fisk 650 g

Nedre Høgkampvatn: 5 stk. villfisk
Total vekt samlet: 19,2 kg
Arne Amundsen hadde fisket en av de merkede fiskene og fikk et gavekort på kr
300. Boken som har ligget i en utvendig kasse på Gjeterhytta vil bli forsøkt «reddet» fra
kulde og bli lesbar, Solvold skal se på om dette kan bli til noen morsomme historier. Man
skal sette opp en kasse inne i hytta. Noen etterlyste en bok i Lie Huken og den kommer.
Liehuken. Det arbeides nå med å lage et tilfredsstillende underlag i og utenfor huken og
kanskje litt penere rundt dette området. På vårdugnaden vil man ta opp brygga reparere
flyteelementene som er ødelagt. Det er ikke lov å klatre eller oppholde seg på taket av
huken, plukk og hiv ikke småstein som ligge rundt huken. Det ble gitt ros for å holde
området fritt for søppel, og at bålpanne og den murte grillpeisen ser grei ut. Viktig for
felleskapet.
Akekonkurransen i påsken. Denne gjennomføres også i år med kun fire
konkurranseklasser: ski, snowboard, kjelke m/styring og akebrett m/styreskinner.
Aktivitetsdag. Friluftsutvalget vil også i år lage tilsvarende arrangement som i fjor. Dato
vil komme nærmere. Det var en stor suksess og med familiefest i garasjen etterpå.
Nye tiltak. Friluftsutvalget planlegger nå å kjøpe en Grevlinghuk. Dette er en liten
gapahuk hvor det er plass til to mennesker som kan overnatte hvis ønskelig (f.eks
bestefar/bestemor og et barnebarn). Huken er tenkt satt opp på den lille halvøya med
furu rett ovenfor Liehuken og med bålmuligheter. Man tenker seg også en varme/grillstue i akebakken. Den vil i så fall bli sekskantet hvor en vegg er fjernet, med
langsgående benker og grill m/røykehette i midten. I tillegg er det tenkt 3 lysstolper i
bakken, slik at bakken kan brukes om kvelden (leddlys m/solcelle). Disse planene jobbes
det med, og det er en sponsor med på planleggingen. Hvis man ikke får de midler som
trengs, utsettes det hele. Varme-/grillstue prioriteres.
Veien fra Fagerlund til Hugulia. Lars Lie hadde tatt kontakt m vegkontoret i Oppland og
blitt fortalt at det ikke foreligger midler eller planer om tiltak de nærmeste årene på
utbedring av nevnte veistrekning. Det foreligger nå en underskriftsliste på Nørstelien
Landhandel og Joker Fagerlund. I tillegg blir det sendt ut henvendelser til bedrifter og
foreninger som bruker veien, og be dem sende brev til vegkontoret,
samferdselsministeren og ordføreren i Nordre Land med argumenter for å utbedre veien.
Årsberetningen ble godkjent.
Budsjett/kontingent. Forslag til kontingent 01.01.-31.12.2016 på kr 4 500,- , veibrukere
kr 2 700,- (60% av fullt medlemskap), brøyteavtale kr 500,- for medlemmer og kr 800,for veibrukere. Vedtatt.
Vedtatte endringer av vedtekter:
Generalforsamling blir gjennom hele vedtekten endret til årsmøte.
§4 - 10 endres til:
Det skal føres protokoll over forhandlingene. Protokollen sendes ut til medlemmer med
elektronisk adresse og legges ut på velforeningens hjemmeside.
§5 – 5.3 endres til:
Behandle alle skriftlige forslag som sendes inn av medlemmene. Ved behandling av saker
av generell interesse, sendes kopi av protokoll ut til medlemmer med elektronisk adresse
og legges ut på velforeningens hjemmeside.
§5 – 5.4 endres til:
Informasjon til medlemmene sendes til medlemmenes elektroniske adresse eller legges
ut på velforeningens hjemmeside. Hvis redaksjon/styret bestemmer, kan Hugustubben
sendes medlemmene i papirutgave eller bare legges ut på velforeningens hjemmeside.

Valg. Øystein Berger tok ordet og fortalte at valgkomiteen hadde hatt en grei
oppgave. Følgende var innstilt til styret og utvalg for 2016:
Leder
Lars Lie
614
(1 år, gjenvalg)
Nestleder
Tor Holmgren
1203 (2 år, ny)
Kasserer
Steinar Lambech
1006 (2 år, gjenvalg)
Redaktør
Arne Bjørnstad
1003 (t.o.m. høstnr. 2016)
Sekretær
Sissel Pettersson
1301 (ikke på valg)
Driftsansvarlig
Ivar Pladsen
201 (2 år, gjenvalg)
1 varamedlem
Stian Erichsen
502 (1 år, gjenvalg)
2 varamedlem
Inger Thommesen
511 (1 år, gjenvalg)
Revisor

Bente Anonsen 1103

(1 år, gjenvalg)

Friluftsutvalg

Hans-Jacob Anonsen
Sven Granhaug
Inger Thommesen
Hans Petter Hernes
Hans-Jacob Lundbye

1103
1304
511
33
1105

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

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)

Driftsutvalg

Valgkomite

Ivar Pladsen

201

Jon Schrøder
Jan Ødegård
Erik Uhre Schjelderup
Arild Baarlid

410
106
616
212

Georg Korody
Gunnar Støten
Lars Mo

1106
221
810

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

Samtlige på valg ble enstemmig valgt.
Tid og sted for neste årsmøte. Lørdag 25. februar 2017, kl. 16.00 på Dal Grendehus.
Tidspunkt for dugnader i 2016: 28. mai og 17. september.
Oslo 12. mars 2016
………………………………
Sissel Pettersson
referent
…………………………….
Lars Lie
dirigent

……………………………………. ……………………………………………
Anita Kristiansen
Lars Mo

