REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ DAL GRENDEHUS 25. FEBRUAR 2017
DAGSORDEN

1. Åpning: Leder Lars Lie ønsket alle velkommen. Det var representanter fra 45
medlemshytter til stede.
2. Valg: Dirigent: Lars Lie, som referent: Sissel Pettersson, til å undertegne protokollen: Rita
Fjærli Teigen og Arild Sommerstad.
3. Styrets beretning for 2016. Dirigenten gikk igjennom beretningen punkt for punkt.
DRIFT AV HYTTEFELTET
Dugnader
Det har vært et aktivt år i Hugulia med ca. 50 medlemmer som har kommet til begge dugnadene. Det er
ryddet til løyper og byttet flytepontongene på brygga, løypemerking, rydding og
fjerning av store mengder grener med grenkutter, gjennomgang av stikkrenner og vedlikehold av veier.
Det er satt ut løypemerker på store deler av løypenettet. En stor takk til alle som deltar. Dette danner
grunnlaget for en aktiv velforening. Alt er nå også utført rundt Liehuken med heller i og rundt huken.
Det har vært en diskusjon på facebook om å innføre gebyr for de som ikke å komme på dugnad. Dette er
ikke lov, og dessuten ville frivilligheten til dugnaden forsvinne, derfor ikke aktuelt å innføre dette.
Veier
Gi Odd Harald beskjed to dager før når du skal opp på hytta, hvis du ønsker brøytet vei inn til hytta på
vinterstid. Det er nå innkjøp strøapparat, slik at veiene kan bli strødd ved behov. Odd Harald
gjør en formidabel jobb til glede for alle medlemmer/brukere av området.
Bommen
Den automatiske bommen fungerer meget bra. Ta kontakt m Ivar Pladsen hvis du ikke har avtale og
kan ringe opp bommen.
Søppel og bruk av container
Oppfordring til å kaste søppel langt inn i containeren slik at mer søppel får plass. Alle har ansvar for at
det er ryddig rundt containeren. Containeren tømmes hver mandag hele året. Større gjenstander som
skal kastes må leveres ved miljøstasjonen. Bruk flaskebeholderen til bokser og flasker som er plassert
nede ved butikken. Pantbare flasker kan nå gis til løypekjøringen. Pantelappene du får kan legges i en
postkasse ved siden av panteautomaten, hvis butikken er stengt kan panteflaskene/boksene legges i
container som står utenfor butikken. Dette er en ordning som butikken hjelper oss med.
Postboks på Hugulia
Ukedagene leveres post/aviser i boksen i posthuset. Men postombæring på lørdager er opphørt. Det er
nå satt opp en egen aviskasse nede ved posthuset, slik at hvis du omadresserer avisen til lørdagene, blir
den levert der av eget bud. Ønsker du postboks, ta kontakt med Lars Lie.
.
En henstilling
Ser du noe du ønsker å få rettet på, ta en telefon eller en mail til vaktmester/styret slik at det kanskje kan
rettes på.
Parkeringsplassen på Hugulia
Velforeningen drifter nå denne med ansvar for vedlikehold og brøyting og konvolutter, men til
gjengjeld får vellet inntekten fra parkeringen ca 15.000 .
3.Hugustubben – huguliavel.no
Redaktør Arne Bjørnstad fikk stor takk for sin innsats, nå som den siste utgaven er kommet. Vi har nå
facebook og egen hjemmeside, så send din mailadresse så blir informasjon enklere. Send den
til styreleder Lars Lie (klikk her). 1
Redaktør Tore Trollsaas innsats på hjemmesiden er super, så meld deg på, så får du melding i
mailboksen din når det legges ut nytt stoff.
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Endret fra originalreferatet av sikkerhetshensyn, der Lars Lie’s epost-adresse var angitt i klartekst. Red.merk.

Facebook – Hugulia
Alle bør være med på både hjemmesiden og facebook. Mye nyttig og morsom informasjon.
Samarbeidet med grunneier
Samarbeidet med Post- og kommunikasjonsforbundet v/Kjell Vidar Hansen er veldig positivt. Vi er
blitt hørt i forbindelse med kommunedelplanen. Siste høringsrunde var den 18.8.2016. og ble
enstemmig vedtatt, samtidig som alle tidligere kommunedelplaner i det planlagte området er opphevet.
Den nye kommunedelplanen inneholder mange nye reguleringsbestemmelser ikke minste når det gjelder
vann og avløp. Noe som er viktig fordi gamle reguleringsbestemmelser ikke lenger gjelder for
eksisterende hytter/-tomter når tilbygg, vei, vann og avløp og andre tiltak ønskes realisert. I løpet av
sommeren vil de nye tomtene være klarert. Det er tatt hensyn til eksisterende tomter slik at det de nye
tomtene ikke vil være til sjenanse.
Nye reguleringsplaner
Mjøs Plan og grunneiere foretok siste høst en registrering av vann- og avløpsordningen for hver enkelt
hytte. Det er et omfattende arbeid og utvikle en helhetlig VA-plan som skal omfatte både eksisterende
Og nye hyttetomter i reguleringsplanen for Hugulia. Hensikten er å utvikle og sikre tilfredsstillende og
tilstrekkelig mengde ferskvann og unngå forurensende kloakkutslipp.
Nye fellestiltak
Kommunen ønsker å sikre fjellet tilgjengelig for folk flest. Kommunens krav er en allmenn utfartsvei
til Synnfjellet med parkering på høyde med Hugulitjernet. Utfartsveien legges i en ny trasè via Nersætra
og Bjønnberget fram til Hugulias vestre grense. Likeledes en parkeringsplass for utfart til fjellområdene
legges innenfor samme eiendomsgrense, bortenfor 8 feltet.
Det er tenkt å anlegge en tursti til og rundt Hugulitjernet. Hugulia hytteområde blir fortsatt skjermet for
fremmed/allmenn biltrafikk.
Nye hyttetomter og tilpassing av disse i hyttefeltene i Hugulia
Planarbeidet for vårt hytteområde har pågått siden 2008 i nært samarbeid med Postkoms arbeid vis a vis
planmyndighetene ved å bevare hytteområdet på en god måte. Grunneiere og alle hytteeiere må
forholde seg til de nye plan- og reguleringsbestemmelser som er fastsatt i kommunedelplanen. Blant
annet vedr. føring av vann og avløp, nye veier, inngangsbilletten for nye tomter, tomtestørrelser etc.
Velforeningen skal på best mulig måte hjelpe Postkom med markedsføring av de nye tomtene. Tomtene
må selges før alle de planlagte tiltakene kan gjennomføres som f.eks. utbedre bakken opp fra bommen.
Veien videre – tidsplan
MjøsPlan as er i gang med planlegging vedr plassering av tomter og nye veier. Antall tomter kan bli
større enn angitt i Kommunedelplanen. Det er fortsatt mulig å ta opp med grunneier, slik at det kan bli
tatt med i reguleringsplanen, hvis man f eks ikke har avtalefestet adkomstvei fra Postkoms
grunneiendom til hyttetomt eller et ønske om større tomt. Som en følge av de nye hyttetomtene ved
Bjønnberget og
Nersætra samt mer utfartstrafikk, blir privatveien Hugulia – Bakkebygda berørt. Postkom har besørget
ny ferist. Man vil drøfte saken med Veistyret med tanke på å etablere et felles veilag med ansvar
for drift av veivedlikehold finansiert ved bomavgift. Tekniske løsninger for vann og avløp samt
kostnadene for disse er av stor betydning for realiseringen av tomteplanene.

4. Løypekjøring
Sesongen 2016 kom sent i gang grunnet lite snø. Sesongen 2017 fikk også en treg start. Myrene var
ikke frosset og maskinen hadde en tøff tur. Det må være nok snø for å ha en forsvarlig kjøring med
maskinen og forstå at det er en utfordring å bruke maskinen, når det er kjøring i terreng og ikke på
skogsbil slik flere av de andre løypelagene rundt oss. Det er lagt ned arbeid med å få laget en
«tidligløype» mellom Slåtten og Hugulia, dette er nå ferdig tilrettelagt. Kjøring til Høgkampen har ikke
vært mulig grunnet snømangel. Målet er å kjøre løyper i helgene i romjul, i vinterferie og påske oftere.
Seterrunden skal oppgraderes med rør ved to bekker og andre forbedringer. Dette er tenkt gjort i
forbindelse med vårdugnaden. Det er en utfordring å få en sund økonomi på løypekjøringen.
Regnskapet viser et driftsunderskudd på ca kr 43.000,-, men vi har en kassebeholdning på ca 136.000,. Det kommer inn bidrag fra blant annet tilskudd fra Grasrotandelen (hittil i år ca 20.000,-), div
hytteforeninger, privatpersoner, Nordre Land Kommune (kr 119.200,- i 2016-). Restgjelden på
løypeleggeren pr 31.12.16 er kr 53.319,-. Det ble reist spørsmål fra et medlem; kan man bruke scooter

når maskinen ikke kan brukes. Det må uansett være tele i myrene. Skøytetrase blir lagt der det er en
mulighet, men det krever å kjøre flere ganger med maskinen.

5. Økonomi
Lars Lie gjennomgikk regnskapet som var sendt med innkallingen. Driftsresultatet er kr 113.935,54,
men etter finanskostnader og nedbetaling av lån med kr 95.577,32, er resultat på kr 10.871,21.
Restlånet på traktor pr 31.12.16, kr 282.733,-. Det er overskridelse på budsjettet på pumpehus/garasje.
Dette skyldes utskifting av 2 pumper (ca. kr 50.000,-), reparasjon maskiner og friluftsutvalget,
(flytebrygge reparasjon). Ønske fra et medlem at det er noter i regnskapet som viser evt overskridelser.
Det kan ordnes hvis nødvendig i neste regnskap. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Forslag til budsjett med å heve kontingent med kr 500,- evt. kr 700,-. Man ønsker å bygge opp noe
kapital. Utgifter beløper seg til kr 673000,-. Driftsresultat kr 162 000,-, nettoresultat kr 22 000,-. Se for
øvrig Budsjett og Regnskap som vedlegg i innkallingen. Etter avstemning ble styrets forslag om å heve
kontingenten med kr 500,- godkjent. Den eneste nyinvesteringen som ligger i budsjett er en ny
oljetank. Avsatt i budsjett med kr 50.000,-. Må gjøres i henhold til forskriftene. Velforeningen har ikke
noen utestående fordringer, alle medlemmer har betalt. Strøapparat er innkjøpt i perioden. Gi beskjed til
styret ved endring av bo- eller mailadresse. Har du ønske om å dele opp kontingentbeløpet, så kan det
avtales spesielt med styret.
Friluftsutvalget - Hans-Jacob Anonsen
Som vanlig er det sluppet ut fisk i forbindelse med dugnaden. Denne gang va dessverre fisken kun i en
størrelse, ca. 300-400 gr. Utsatt ca. 200 stk. Til tross for dette har det vært fisket størrelser helt opp til
750 gr. Det har vært et yrende liv, både i vannet med vak og ikke minst på land hvor mange barn og
voksne har deltatt. Det har vært positivt med en ukes fredning etter utsetting, fisken får akklimatisert
seg.
Prøvefiske skal gjennomføres i Høgkampvann i løpet av høsten. Mulig at det har vært satt ut for mye
fisk. Husk at fisken skal være minst 25 cm som du fisker opp. Sterk oppfordring til å fylle ut
fiskeregistreringsskjema. Fiske resultatene sees innkallingen.
Liehuken
Nå var alt arbeid rundt og i Liehuken sluttført med et flott resultat. Huken brukes til alle døgnes tider
med bålbrenning og er svært populær. Brukerne er flinke til å ta med søppel tilbake. Nye
flyteelementer til brygga var laget og i tillegg var det støpt nytt grunnfeste og moringene var forsterket.
Ikke kast pukk og småstein i vannet.
Akekonkurransen
Man synes fire konkurranseklasser er greit og sikrest. Det var rekord fremmøte i påsken 2016.
Aktiviteten fortsetter i 2017.
Aktivitesdag
Denne aktivitet er meget populær og vil videreføres. Stor stemning om kvelden i Gunnar-garasjen med
store og små.
Nye tiltak
En ny grillhytte vil bli satt opp ved akebakken. 12.2 m2. Den har plass til ca 20 personer. Dette
arbeidet starter på vårenes dugnad. Sponsoren har lovet sin fulle støtte til grillhytta på nytt.
Avslutning
Hans-Jacob Anonsen takke for seg i sin periode i utvalget og syntes samarbeidet med hytteeierene
hadde vært en stor glede.
Debatt om informasjonsflyten i velforeningen
Tore Trollsås, Bente Hernæs og Arne Bjørnstad skal jobbe med foreningens informasjon. Det velges et
informasjonsutvalg på tre personer neste årsmøte. Velforeningens hjemmeside og facebook som har ca.
800 medlemmer blir informasjonskanalene våre.
Valg
Valgkomiteens innstilling til styre og utvalg for 2017 ble enstemmig vedtatt. Det nye styret og utvalg
for 2017:

Leder

Lars Lie

614

1år, gjenvalg

Nestleder

Tor Holmgren

1203

Ikke på valg

Kasserer

Steinar Lambech

1006

Ikke på valg

Informasjons medarbeider

Tore H Trollsaas

309

2 år, ny

Sekretær

Sissel Pettersson

1301

2 år, gjenvalg

Driftsansvarlig

Ivar Pladsen

201

Ikke på valg

1. varamedlem

Stian Erichsen

502

1 år, gjenvalg

2. varamedlem

Inger Thommesen

511

1 år, gjenvalg

Revisor

Sture Abrahamsen

1008

1 år, ny

Hans Petter Hernæs

33

2 år

Roar Hoff

605

2 år, ny

Sven Granhaug

1304

2 år, gjenvalg

Hans-Jacob Lundbye

1105

Ikke på valg

Morten Østensen

1201

2 år, ny

Knut Thiblin

1311

2 år, ny

Torill Støten

221

Ikke på valg

Trond Sandberg

612

Ikke på valg

Britt og Einar Johansen

3

2 år, ny

John Steinar Engen

203

Ikke på valg

Ivar Pladsen

201

Vedlikehold av traktor,

Friluftsutvalg
Leder

Påskerennskomite
Leder

Driftsutvalg

løypemaskin, redskaper m m
Jon Schrøder

410

Veier, pumpehus og garasje

Jan Ødegård

106

Teknisk anlegg

Erik Uhre Schjelderup

616

Løyper/stier

Arild Baarlid

212

Løyper/stier

Georg Korody

1106

1 år, gjenvalg

Gunnar Støten

221

1 år, gjenvalg

Lars Mo

810

1 år, gjenvalg

Styrets forslag til valgkomite
Leder

6. Tid og sted for neste årsmøte: Lørdag 24. februar 2018 kl 16.00 på Dal Grendehus
Dugnadsdato: Lørdag 3. juni og lørdag 16. september
Lars Lie takket alle de tillitsvalgte som nå gikk ut av styret med hyggelige ord og en vin og et hyggelig
møte ble avsluttet.
Hugulia 20. mars 2017
……………………… …………………….. ……………………… ………………………..
Sissel Pettersson
Rita Fjærli Teigen
Arild Sommerstad
Lars Lie

