Det innkalles til

GENERALFORSAMLING
PÅ HUGULIA FJELLSTUE
LØRDAG 9. SEPTEMBER 1995 KL. 16.00
(Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

DAGSORDEN
1 Åpning
2 Valg av:
dirigent - referent - to til å undertegne protokollen
3 Styrets årsmelding
4 Regnskap for 1994/1995
5 Budsjett/kontingent for 1995/1996. Forslag til kontingent: kr 2 400,-.
Veibrukere: kr 1 200,- (50 % av driftskontingenten)
6 Innkomne forslag
- kontaktutvalg Fjellstua (Se side 4)
- justering vedtekter (Se side 7)
7 Valg
8 Tid og sted for neste generalforsamling
9 Eventuelt: Hugulia Fjellstue v/Finn Selmer Olsen, Ruth Tomter og Terje Sletbak redegjør
om Kommunedelsplanen, Grunneierlaget, nye hyttefelter, vintersportsaktivitetsområde,
løypepreparering, jakt og fiske, samt andre forhold som berører området og Velforeningen.

DUGNAD - lørdag 9. september kl. 11.00

Styret ønsker at vi får gjort en dugnad på veiene/løypene før vinteren. Ta med sag, øks,
motorsag, busksaks, rake, spade eller grafs og møt fram ved bommen. Dette vil være med på å
redusere vedlikeholdskostnadene våre. Den "faste" dugnadsgjengen er velkommen, men i år
satser vi på STOROPPSLUTNING fra nye ansikter. Dette er en hyggelig måte å bli litt bedre
kjent med hyttenaboen på!!

HYTTETREFF PÅ HUGULIA FJELLSTUE - lørdag kveld

Lørdag kveld arrangeres det hyttetreff med gedigent koldtbord og påfølgende hygge i salongen.
Se Hugulia-Posten side 9.

MARKEDSDAG PÅ HUGULIA FJELLSTUE - søndag
Se nærmere om dette i HuguliaPosten.

Årsmelding for Hugulia Velforening 1994/1995
1 Styrer og utvalg

Generalforsamlingen
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Redaktør:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
Revisor:

17.09.94 valgte følgende styre og utvalg:
Lars Lie
614 (1 år)
Bjørn Bakken
612 (1 år)
Dag-Amund Lie
401 (2 år)
Trond Melvold
801 (2 år)
OlavFurdal
710 (Ikke på valg)
Arild Valle
802
Trygve Ollendorff 604
Torvald Valland 411

Tilsynsutvalg:

Jon Schrøder
Ole Lid
Lars Uren

NPF (formann)
302
Oslo Tollforening

Jakt-og fiskeutv.: RolfRollheim
603 (formann)
Arild Valle
802
Johannes Nordsveen Veibruker
Hugulia Fjellstue oppnevnte Ruth Tomter som sin representant.
Påskerennskomité:

Stian Møller
809
Tore Andersen
216
Arild Sommerstad 106

Valgkomité:

Arne Skyaasen
Stein Fivel
RolfRollheim

DnP
807
603

2 Drift av hyttefeltet

Etter diskusjon på fjorårets generalforsamling ble Odd Harald Bergli ansatt som vaktmester
med en arbeidstid på 26 timer per uke. Etter styrets oppfatning har Odd Harald fungert meget
bra i jobben, og hans tilbud om ekstratjenester har blitt mye benyttet. Dette er etter styrets
oppfatning et fint tilbud for velforeningens medlemmer. Driften av området har gått uten
nevneverdige problemer i perioden. Veiene ble i meget dårlig forfatning i påske-/vårløsning.
Dette viser behovet for en oppgradering av veiene med nytt toppdekke, bedre grøfting og flere
stikkrenner. Takket være stor innsats fra vaktmester har det ikke vært store problemer på
veiene i vinter, til tross for uvanlig mye snø i perioder.
Eneste mulighet til å fa godt vann i pumpehus nr. 3 på hyttefelt nr. 1 ble boring av nytt
borehull og bygging av nytt pumpehus. Dette har gjort at vannkvaliteten nå er tilfredsstillende.
Kostnadene til boring og bygging av nytt pumpehus ble på ca. kr 45 000,-. I tillegg har vi
reparert og byttet papp på tre pumpehus. Vi har fortsatt problemer med kvaliteten på vannet i
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et par pumpehus, samt at vi må vurdere plasseringen av pumpehus på hyttefelt 7, som ble tatt
opp på fjorårets møte.
Vi har til tider hatt problemer med låsen i bommen. En reparasjon medførte at enkelte hyttefelt
hadde nøkler som ikke fungerte. Alt er nå i orden. Henstillingen til ALLE om ALLTID Å
LÅSE BOMMEN gjentas på det sterkeste.
Bøttetømmeordningen er blitt gjennomført lik tidligere år, og styret oppfatter at de som bruker
den, er tilfreds med ordningen. For at den skal fungere, er en avhengig av at tidsfristen for
utsetting av bøtter overholdes av alle, spesielt i påske- og vinterferie. Husk for øvrig at vi nå er
et år nærmere avviklingen av bøtteordningen. Det skjer 31.12.98.

3 Hugustubben

Hugustubben er kommet med tre nummer i perioden. Styret ser på vår velavis som en fm måte
å holde kontakt med medlemmene, men en liten innsats fra DEG ville gjort avisen bedre.
Våre trofaste annonsører og kostnadsfri trykking bidrar til at Hugustubben påfører
velforeningen minimalt med utgifter. Vi takker annonsørene for deres bidrag, og ber om at
også DU vurderer om du kan bidra med en annonse eller stoff.
Etter at Hugulia Fjellstues avis HuguliaPosten nå er begynt å komme i en hyggelig drakt og
form, må vi etter styrets mening i samarbeid med fjellstua vurdere å innordne det meste av
stoffet i denne avisen og bare bruke Hugustubben som et bilag til medlemmene når det skjer
noe som spesielt angår disse; som årsmøte o.l. Slike meddelelser kan da sendes ut sammen med
HuguliaPosten,

4 Samarbeidet med Hugulia Fjellstue

På ny kan vi se tilbake på et problemfritt samarbeidet med styret for Hugulia Fjellstue. Styret
håper det positive samarbeidet vil fortsette til felles beste for alle brukere i Hugulia-området.
Ansettelsen av Anita Granum og Finn Selmer Olsen som nytt bestyrerpar fra 1. september i fjor
har gitt virksomheten på Hugulia Fjellstue en ny giv. Det blir arbeidet hardt med planer som vil
forbedre tilbudene i området betraktelig. Styret ser positivt på den økte aktiviteten som skjer,
og håper vi kan fortsette den positive dialogen som i de senere årene har vært mellom Hugulia
Fjellstue og velforeningen. Det er viktig at det er enighet om de tiltak som griper direkte inn i
forholdene på velforeningens områder. Vi føler oss sikre på at disse behovene vil bli ivaretatt.
Det nye bestyrerparet har fått delegert myndighet fra styret i Hugulia Fjellstue til å utvikle
forretningskonseptet for driften og forvalte og ta del i utviklingen av eiendommen. Styret i
Velforeningen ønsker best mulig samarbeid om denne utviklingen. Det foreslås derfor at det
opprettes et kontaktutvalg som kan ha løpende kontakt med fjellstua om aktuelle prosjekter.

5 Løypekjøring

Hugulia Fjellstue, Slåtten Sæter, Hugulia Velforening og Nordre Land kommune inngikk en
avtale med Røde Kors om at de i sesongen 1994/95 skulle kjøre løyper i området i helgene.
Etter en noe famlende start tidlig på året fungerte ordningen tilfredsstillende. I ukedagene
kjørte fjellstua løyper når det var påkrevet. Vi ber alle være klar over at det å kjøre løyper på
dager med snø og/eller vind innover på fjellet, er nytteløst. Bare minutter etter at løypene er
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oppkjørt, blåser de igjen, og det ser ut som det er flere dager siden siste tur. Man må derfor
akseptere at man ikke kan forvente nykjørte og fine løyper på slike dager.

6 Økonomi

Årets regnskap viser et underskudd på - kr 21 979,-. Årsaken til underskuddet er økte
lønnsutgifter til vaktmester på grunn av mye overtid i forbindelse med de store snømengdene i
vinter, samt nytt pumpehus på enerfeltet og omfattende vedlikehold av pumpehusene generelt.
Til tross for underskuddet vil vi betegne økonomien som tilfredsstillende. Vi har imidlertid
behov for ytterligere oppgradering av veier og pumpehus.

7 Påskeskirenn

Etter diskusjonen på fjorårets generalforsamling ble vårt årlige skirenn også i år arrangert på
tradisjonell måte i samarbeid med Hugulia Fjellstue. Arrangementskomiteen viste at det går fint
å komme nye inn og lage et vellykket arrangement. Så får vi håpe at tradisjonen fortsetter.

8 Jakt og fiske

Hugulia Fjellstue har tatt initiativ til å forbedre jakt- og fisketilbudene i området (Les
HuguliaPosten). Jakt- og fiskeutvalget er tatt med på råd i dette. Målsettingen er at jakt- og
fiskemulighetene skal forvaltes bedre gjennom mer effektiv kontroll, bedre samarbeid og økt
innsats. Etter hvert vil også grunneierlagene i Hugulia og Slåtten komme i gang med sitt
forvaltningsarbeid og være mer aktive i samarbeidet. Styret er enig i at dette er veien å gå.
Hugulia Fjellstue går inn for at Hugulitjernet ivaretas av Jakt- og fiskeutvalget i fremtiden, til
beste for Velforeningens medlemmer og Hugulias gjester. Avtaleverket mellom fjellstua og
Velforeningen må i tilfelle tilpasses den nye situasjonen. Om planen går i orden, vil det allerede
neste år komme et felles fiskekort for de aller fleste vann og elver i denne delen av Nordre
Land. I dag har kommunen et av de dårligst regulerte fisketilbudene i Oppland.
Det er Hugulia Fjellstue som forvalter jaktrettighetene i området. I årene fremover vil det bli
lagt vekt på å forbedre jaktforholdene. Målet er å tjene god forvaltning, øke sikkerheten,
prioritere de tradisjonelle jegerne, bedre kontroll og rapportering og ikke minst: få slutt på
tiltagende «tjuvjakt». Hytteeiere med medlemsskap i Velforeningen og med jaktrett på
Hugulias eiendom ervervet i forbindelse med kjøp av hyttetomten, kan hver få kjøpt ett
jaktkort på fjellstua, samt - om ønskelig - ett tilleggskort per år til familiemedlem eller gjest.
Hvert jaktkort koster kr 400,- og gjelder fra 15. september til 23. desember 1995.
Oslo, 15. august 1995

Pkt. 6 på dagsorden for generalforsamling - Innkomne forslag
Kontaktutvalg med Hugulia Fjellstue

På bakgrunn av arbeidet som foregår i Hugulia-området, ønsker styret en best mulig dialog
med Hugulia Fjellstue. Styret ber generalforsamlingen opprette et utvalg på fire medlemmer og
vil komme tilbake med forslag til sammensetning under pkt. 7 - Valg.
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