FORMANNEN HAR ORDET:

GOD PÅSKE - B R U K F J E L L V E T T !
V i står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåskehelg i Hugulia. Det er lenge siden
forrige Hugustubb, så derfor er referatet fra generalforsamling med i dette påskenummeret.
Generalforsamlingen foregikk i en god og positiv tone, uten de store sakene eller uenighetene.
Hovedsaken ble hva v i skal gjøre for å holde bommen låst. Et av våre medlemmer hadde hatt
innbrudd, og et nytt innbrudd blir det fortalt om i denne Hugustubben. Det er klart at sjansene
for innbrudd reduseres dramatisk, hvis alle gjør sin plikt og L Å S E R B O M M E N .
Vann- og veiproblemer i vinter
For en gangs skyld er det ikke mye snø som skaper problemer for driften i Hugulia, men streng
kulde har gjort at enkelte pumpehus har gått tomme, og et par steder har bekker frosset til slik
at vann har rent over veien og der frosset til is. Problemet med veiene håper v i er løst t i l påske,
men enkelte må nok belage seg på en litt lengre tur etter vann i påsken.
Påskes kirennet
Så sant snøforholdene tillater det vil det, bli arrangert påskeskirenn på tradisjonell måte p å
Hugulia påskeaften. Følg med på oppslag hvis det er lite snø.
Snøforholdene/løypekjøring
Innover på fjellet var det lite, men nok snø til skigåing tre uker før påske. Rapportene melder
om ca. 15 cm nysnø for en uke siden, så hvis v i får noen cm til, kan forholdene bli meget gode.
Røde Kors skal kjøre løyper, så den oppgaven er i de beste hender. Men det er viktig å ha
forståelse for at v i ikke alltid kan få helt nyoppkjørte løyper å gå i. P å snaufjellet blåser løypene
igjen p å et øyeblikk hvis forholdene ikke er gode. Det å kjøre løyper er en tøff jobb og slett
ikke noe hyggetur. La oss nyte tuen i de løypene v i får - det er umulig å lage
Nordmarkaforhold hele tiden.

GOD PÅSKE - B R U K F J E L L V E T T - LÅS B O M M E N
Delta i påskefestivalen! Se siste side.

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL EN
HYGGELIG HANDEL
Vi fører dagligvarer. Skulle du trenge bensin eller gass fører
vi også dette i forretningens åpningstid.
Åpningstider:

fredag 29. mars
lørdag 30. mars
mandag 1. april
tirsdag 2. april
onsdag 3. april
påskeaften

kl 08.30 - 20.00
kl. 08.30 - 15.00
kl.08.30 -18.00
kl. 08.30 -18.00
kl. 08.30 - 20.00
kl. 08.30 -15.00

Vi bringer varer etter avtale

Ulsaker & Nilsen A/S
Alf Nilsen og Asta Ulsaker
2880 N O R D - T O R P A T L F . 61118540

FLAX

- L O T T O - TIPPING

Lobo iLiJ Grafisk
Postboks 9036 Grønland, 0133 Oslo. Chr. Krohgsgt. 30, Oslo
Telefon: 22 11 60 40 Telefaks: 22 11 45 85

R E F E R A T F R A G E N E R A L F O R S A M L I N G E N 9. S E P T .
på Hugulia fjellstue.
1.
2.

1995

Åpning.
Denne ble foretatt av formann Lars Lie. 41 hytter var representert.
Dirigent ble Stian Møller, referent ble Sidsel E. Paulsen, undertegning av protokoll
ble Rolf Rollheim og Arne Marcussen

3.

ÅRSMELDINGEN.

2.

Låsing av bom.
Her ble det mange og lange ytringer. Hvordan kan styret komme til livs at
bommen ikke blir låst? Én hadde hatt innbrudd i hytta . Hvem utenom hytteeierne
har nøkkel t i l bommen? Hva med de som leier? Er det filt opp for mange nøkler
Den gamle bommen fungerte mye bedre. Har mange i bygda nøkler?
9

Styret v/ Lars Lie svarte følgende:
Flyttingen av bommen slik den fremstår idag ble gjort for å lette arbeidet for
vaktmesteren.
Ønsker man nøkkel må en kontakte styreformann i Hugulia Fjellstue, han fyller ut en
rekvisisjon som blir godkjent av styret i Velforeningen. Deretter blir rekvisisjonen sendt
til Trioving som sender nøkkel pr. oppkrav til bestiller.
Det er kun de fra bygda med dyr på beite som har nøkkel.
Alle må passe på å låse bommen også når vi finner den åpen.
V i må være ekstra påpasselig når vi har håndverkere.
Styret hadde forøvrig ikke andre gode forslag, og ba om dettte fra salen.

*
*
*
*
*

KONKLUSJON.
Henge opp et skilt om låsing av bommen ved bommen.
Sende rundt en plakat om låsing av bom (til å henge opp i hytta) også til utleiehyttene.
Vurdere en annen låsordning f. eks. slik at en ikke får med seg nøkkelen uten at
bommen er låst.
De som har håndverkere på hyttene må innskjerpe kravet om at bommen skal låses.
De som er ansvarlig for utleiehyttene oppfordres til å innskjerpe bomlåsingen.

Bøttetømmingen
Bøttetømmeordningen var oppe på generalforsamlingen ifjor og det ble en concensus om at og
når ordningen skulle opphøre. Dette skjer 31.12.98.
Rolf Rollheim fikk i oppdrag å finne ut hvor mange som fremdeles har bøtter samt å komme
fram til 3 - 4 løsninger.
Vannkvalitet
Det ble spurt om det taes systematiske vannprøver. Dette blir pr. dags dato ikke gjort.
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Hugustubben.

Det var ingen kommentarer til det å innordne det meste av stoffet fra Hugustubben til
HuguliaPosten og bare bruke Hugustubben som et bilag til medlemmene.
4. Samarbeidet med Hugulia Fjellstue.
Det kom frem enkelte reaksjoner på forandringene/utviklingen i forhold til Fjellstuen og det
nye Bestyrerparet. Styret i Velforeningen ønsker best mulig samarbeid om utviklingen og
forslaget om et kontaktutvalg ble tatt til følge. Mer om dette under V A L G .
5. Løypekjøring.
Ingen kommentarer.
6. Økonomi.
Ingen kommentarer.
7. Påskeskirenn.
Det ble litt annen vri på vårt påskeskirenn denne gang. Fra gammelt av har det vært gratis
utdeling av pølser etc. Det nye Bestyrerparet som ønsket noe inntekter av sitt salg stod ved
siden av med sine varer.
Hvordan skal dette ordnes i fremtiden?
Ruth Tomter ble bedt om å ta dette opp i styret for Hugulia Fjellstue samt bruk av Fjellstuens
kjøkken for velforeningens påskeskirennskomité.
Arrangementskomitéen hadde gjort så bra arbeid at de bedt om å gjenta sukséen også neste år
8. Jakt og Fiske.
Ingen kommentarer.

STYRETS Å R S M E L D I N G B L E GODKJENT.

4. R E G N S K A P .
Overskridelse på posten renovasjon ble forklart med at det var kjøpt inn et stort kvantum med
væske til bøttene.
REVISORBERETNINGEN B L E OPPLEST , deretter ble regnskapet godkjent.

- 35. B U D S J E T T / K O N T I N G E N T .
Styret foreslo en økning av kontingenten på kr 100,- til oppjustering av pumpehus samt
varmeovner i disse. Det er også behov for oppgradering av vegene da anleggene nå er 30 år.
Rolf Rollheim med støtte fra andre foreslo en økning av kontingent på 300,- kr. De mente det
var bedre å ta et jafs også for å fa opp en vegstandard.
Det ble stemt: 29 personer stemte for en kontingent på kr 2600,10 personer stemte for en kontingent på kr 2500,-, mens 7 personer stemte for kr 2400,Vedtatt kontingent blir for 1996 kr. 2600,- Vegbrukere skal betale 50%
Økningen i kontingenten som tilsammen vil utgjøre ca. kr 45.000,- skal i første rekke
øremerkes vegvedlikehold samt utbedring av pumpehus.
Styret står fritt til å disponere innenfor budsjettets rammer.
Budsjettet ble godkjent, godkjent med disse endringer.
6. I N N K O M N E F O R S L A G .

K O N T A K T U T V A L G . Forslaget om å nedsette et kontaktutvalg for å ha en åpen dialog med det nye
bestyrerparet ble godkjent av generalforsamlingen.
Det ble også godkjent av generalforsamlingen å utvide styret med ett medlem. Formann i Tilsynsutvalget har
hittil ikke hatt stemmerett.
JUSTERING A V VEDTEKTER.
§ 1 Formål og virkefelt

Hugulia Området

§ 2 Ingen forandringer.
§ 3 Ingen forandringer.
§ 4 6.5 plusse på driftsansvarlig.
§ 5. 3. Styret er beslutningsdyktig ved vanlig flertallsbeslutning og med minst 3 av styrets medlemmer
for. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
§ 6. Ingen forandringer.
7. V A L G .
Det ble gjennvalg på alle medlemmer av styret samt Formann i tilsynsutvalget Finn Schrøder.
KONTAKTUTVALGET:
Følgende personer ble foreslått og valgt
Rolf Rollheim, Jon Schrøder, Lars Lie og Trygve Ollendorf.
STYRET FIKK APPLAUS FOR DEN FINE JOBBEN DE HADDE GJORT.
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G E N E R A L F O R S A M L L N G E N 09.09.95 valgte følgende styre og utvalg:

FORMANN:
NESTFORMANN:
KASSERER:
DRIFTSANSVARLIG:
SEKRETÆR:
REDAKTØR:
1. VARAMEDLEM:
2. VARAMEDLEM:
REVISOR:

Lars Lie
Bjørn Bakken
Dag-Amund Lie
Jon Schrøder
Trond Melvold
Olav Furdal
Arild Valle
Trygve Ollendorff
Torvald Valland

614
612
401
NPF
801
710
802
604
411

(1 år)
(2 år)
(ikke på valg)
(formann) (2 år)
(ikke på valg)
(2 år)

603 (formann)
JAKT -OG FISKEUTV: Rolf Rollheim
Arild Valle
802
Johannes Nordsveen
Veibruker
Hugulia Fjellstue oppnevnte Ruth Tomter som sin representant.

PÅSKERENNSKOMITE:

Stian møller
Tore Andersen
Arild Sommerstad

809
216
106

KONTAKTUTVALG MED HUGULIUA FJELLSTUE:

VALGKOMITÉ:

Rolf Rollheim
Jon Schrøder
Trygve Ollendorff
Lars Lie

603
NPF
604
614

Arne Skyåsen
Stein Fivel
Rolf Rollheim

DNP
807
603

8. N E S T E ÅRS G E N E R A L F O R S A M L I N G B L I R 14. S E P T E M B E R 1996.
DERMED VAR DEN OFFISIELLE DELEN A V GENERALORSAMLINGEN OVER.

9. E V E N T U E L T .
Finn Selmer Olsen ga oss en orientering om de forskjellige forandringene som har skjedd etter at han og
Anita overtok driften av Fjellstuen.
Det har vært en voldsom utvikling det siste året noe som var nødvendig. En del har muligens følt seg
overkjørt. Men det blir ikke fattet bastante beslutninger over hodet på hytteeierne. Derfor også
kontaktutvalget. For å gi alle INFORMASJON gikk de t i l det skritt å starte Hugulia-posten.

5
KOMMUNEDELSPLANEN.
Synnfjell Syd er satsningsområde for reiselivslaget. Dette består av tre områder Hugulia, Norstelia og
Slåttenseter. Hvert område danner sitt eget grunneierlag som kan avgjøre hva de ønsker å gjøre på sitt
eget område.
Finn orienterte \idere om alpinanlegget som er beskrevet i Huguliaposten. Han mente at en totalkostnad
ville bli på ca. 4.5-5 mill. kr. og at det bl.annet kunne finansieres av hytteeiere i området. De største
finansieringskilder vil imidlertid bli SND kommune og grunneierne i området.
Som en gjennytelse ville han gi hytteeierne billigere heiskort.Han berørte ikke driftskostnader/vedlikehold og
hvem som skulle dekke disse.
Han orienterte videre om utbygging av eksisterende hyttefelt i Huguliaområdet. Det foreslåes
bygging av mellom 20 - 40 nye hytter. Dette vil han komme tilbake til gjennom Huguliaposten.
Kloakkrenseanlegget som er beskrevet i Huguliaposten blir tatt opp gjennom Kontaktutvalget..
Det ser ut som det v i l bli et felles fiskekort for hele Synnfiellområdet.

Generalforsamlingen var så slutt etter drøye TRE timer.

Referent Sidsel E. Paulsen

BØTTETØMMING I PÅSKEN
Bøttene settes ned F Ø R kl. 10.00

Tirsdag/torsdag/lørdag
Mandag/onsdag
Hyttefelt: 2 - 4 - 6 - 8
Hyttefelt: 1 - 3 - 5 - 7
Det er ingen bøttetømming på langfredag.
Hvis det er behov for tømming utover denne planen kan din bøtte settes ned til veien før
kl. 10.00 p å de dagene det foregår tømming, men din hyttegrend ikke har tømmedag.

HYTTEINNBRUDD
Enhver hytteeiers mareritt er å konstatere innbrudd ved ankomst t i l hytta.
I mer enn tyve år har v i hatt hytte i Hugulia, og i mer enn tyve år har v i følt at her er det
trygt å ha hytte, milevis fra tjuver og kjeltringer. Men akk, hvor lenge var Hugulia
Paradis? Helt fram t i l februar 1996. Da ble idyllen brått brutt.
Innbruddet har sannsynligvis skjedd i januar, sannsynligvis av ungdommer (som ville ha
fest) og sannsynligvis har de unge bodd på en hytte i området. A l t iføge lensmann som har
sikret en del gode spor på stedet.
Det er trist å konstatere innbrudd, men det er ekstra trist og betenkelig hvis disse ubudne
gjester har tilholdsted innenfor bommen. Da hjelper det lite å være påpasselig med å låse
ved hver passering.
Kanskje er det bygdefolk eller kankje er det streif fra fjernere strøk? Mulighetene holdes
åpne både av lensmann og av skadelidte.
En ting er i hvertfall sikkert, idyllen i Hugulia og den grenseløse tiltroen til bommen (alle
låser vel den ?), er ikke like sterk som før.
Denne gangen var ikke ødeleggelsene store, ei heller tap av gjenstander med stor
affeksjonsverdi merkbart, men følelsen av at det kan skje igjen, spøker alltid i det fjerne.

Neste gang er det kanskje andre som rammes!

Hilsen trofast hytteeier

BYGGEPLANER?

Skal du bygge på hytta, eller har du byggeplaner på hjemstedet,
da har du selvfølgelig behov for materialer.
Vi har alle slag, alle dimensjoner, høvlet og uhøvlet, også
dypimpregnerte.
Kontakt oss for pristilbud. Du finner neppe noe gunstigere.
Er det snakk om levering av noe omfang leverer vi fraktfritt i
sentrale deler av Østlandet.

Sag
2880 Nord-Torpa Tlf. 61119714

V E D T E K T E R - V E L F O R E N I N G E N FOR HUGULIA
HYTTEOMRÅDE - Med endringer vedtatt 9. sept. 1995
$1
Formål og virkefelt
1. Velforeningen skal arbeide for at Huguliaområdet skal bli et best mulig hytteområde med gode
servicefunksjoner og et best mulig rekreasjonsområde for medlemmene. Velforeningen skal ivareta
saker av felles interesse for medlemmene innen hytteområdet innenfor de retningslinjer
generalforsamlingen trekker opp, styret bestemmer og økonomien tillater.
2. Velforeningen er partipolitisk nøytral.
§ 2

Organisasjon og medlemskap

1. Velforeningen består av de som har kjøpt/festet hyttetomt på eiendommen Hugulia, i alt 125
tomteeiere/bygslere. For disse er medlemskap obligatorisk. I tillegg kan opptas som medlem
veibrukere/organisasjoner ved fullt eller delvis medlemskap.
§ 3
Kontingent
1. Årskontingenten fastsettes på ordinær generalforsamling og betales forskuddsvis med forfall 20.
okotober.
2. I særlige tilfeller kan generalforsamlingen beslutte å ilegge medlemmene ekstra bidrag/kontingent til
velforeningens virksomhet.
§4
Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er beslutningdyktig når den er lovlig innkalt iht. § 4, punkt 8 eller 9.
2. Ordinær generalforsamling avholddes hvert år innen utgangen av september måned (vanligvis på
Hugulia).
3. Medlemmene kan kun representere det antall tomter de har fullt medlemskap for, og har således en
stemme for hver tomt på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling eller medlemsmøte.
4. Medlemmenes ektefeller/samboere, veibrukere uten fullt medlemskap og spesielt innbudte gjester kan
delta på generalforsamlingen uten stemmerett.
5. Når ikke annet er bestemt i disse vedtekter, treiier generalforsamlingen sine avgjørelser med absolutt
flertall, dvs. mer enn halvparten av avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som avgitt. Blir det
likt stemmetall ved valg, holdes omvalg. Blir det likt også her, foretas loddtrekning.
6. Generalforsamlingen skal:
6.1 Velge dirigent, referent, samt to representanter som ikke er medlem av styret til å undertegne
protokollen sammen med formannen.
6.2 Behandle årsmelding, revidert regnskap og styrets forslag til budsjett for kommende år.
6.3 Fastsette kontingent.
6.4 Behandle innkomne forslag.
6.5 Velge et styre bestående av:
Formarm, nestformann, kasserer, sekretær, redaktør av Hugustubben, driftsansvarlig, 1. og 2.
vararepresentant. Formannen velges for ett år ad gangen. De øvrige styremedlemmene velges for
to år, dog slik at minst to av dem står på valg hvert år. Vararepresentantene velges for ett år ad
gangen.
6.6 Velge revisor som bor være til stede på generalforsamlingen.

6.7 Velge representanter til eventuelle lokale foreninger og landssammenslutninger velforeningen er
medlem av, samt de komiteer/utvalg generalforsamlingen finner formålstjenlig.
6.8 Velge valgkomité på tre medlemmer.
6.9 Bestemme tid og sted for neste generalforsamling.
7. Saker som behandles av generalforsamlingen, må være kommet inn til styret innen 31. juli.
8. Styret innkaller med minst to ukers skriftlig varsel til ordinær generalforsamling. Innkallingen
ledsages av forslag til dagsorden.
9. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes etter vedtak i styret eller når minst en tredjedel av
velforeningens medlemmer krever det. Det innkalles med minst to ukers skriftlig varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de saker som fremgår av innkallelsen.
10. Det skal føre protokoll over forhandlingene. Protokollen sendes medlemmene (gjeme gjennom
Hugustubben).
S 5 Styret
1. Velforeningens virksomhet ledes av styret i samsvar med foreningens vedtekter og de vedtak som
generalforsamlingen gjør.
2. Styret er sammensatt av seks medlemmer, samt to vararepresentanter, valgt av generalforsamlingen
iht. § 4 punkt 6.5.
3. Styret er beslutningsdyktig ved vanlig flertallsbeslutning, og med at minst tre medlemmer stemmer
for. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
4. Styret trer sammen når formannen bestemmer eller når minst tre av styrets medlemmer forlager det.
5. Styret skal:
5.1 Lede velforeningens virksomhet og forvalte foreningens midler i overensstemmelse med
vedtektene og generalforsamlingens vedtak mellom hver generalforsamling.
5.2 Forberede saker som skal behandles på generalforsamlingen.
5.3 Behandle alle skriftlige forslag som sendes inn av medlemmene. Ved behandling av saker av
generell interesse, sendes kopi av protokollen til samtlige medlemmer (gjeme gjennom Hugustubben).
5.4 Utgi Hugustubben minst to ganger pr. år, eller oftere om økonomien tillater.
6. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
7. Styret er ansvarlig overfor generalforsamlingen for sin virksomhet og forvaltningen av
velforeningens midler.
8. Velforeningen plikter ved underskrift av formannen og ett styremedlem.
9. Ønsker styret medlemmenes uttalelse om spesielle saker, kan det:
- innkalle til medlemsmøte
- forelegge saken for medlemmene til skriftlig uttalelse.
10.
§6

Styret har anledning til å nedsette egne utvalg for særskilte saker.

Vedtektsendringer
Endring i vedtektene og store endringer i driftsform skal besluttes på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling med to tredjedels flertall. Det må angis i innkallingen hva forslag til endring går ut
på.

STYRET 1995/96
Verv

Navn/adresse

Hytte

Tlf. arb.

Formann

Lars Lie,
Haukevn. 2B, 1340 BEKKESTUA

614

67 53 78 93
22 11 60 40
94
46 04 28
mobil

Nestform.

Bjørn Bakka
Langbølgen 50,1150 OSLO

612

22 06 73 41
22 29 07 63
mobil 94 38 35 39

Sekretær

Trond Melvold,
Bergljots vei 11C, 0575 OSLO

801

22 67 86 25

Kasserer

Dag-Amund Lie,
Vestlivn. 1C, 1415 OPPEGÅRD

401

66 81 89 05

66 99 11 74

Redaktør

Olav Furdal,
Sebjømsrudvn. 1, 1380 HEGGEDAL

710

22 69 37 03

66 79 7717

Driftsansvarlig

Jon Schrøder
Nordlifaret 22,1473 SKÅRER

OK

22 40 71 54
67 90 85 52
mobil 94 40 56 54

1. vararep.

Arild Valle,
Linjevn. 74B, 1087 OSLO

802

22 21 16 02

2. vararep.

604
Trygve Ollendorff,
Finstadåsen 9,1475 FINSTADJORDET

67 90 40 30

Tlf. privat

67 90 50 42

Vaktmester med ekstraservice

(Denne del av siden var klippet bort i pappirutgaven
Ubeklippet utgave etterlyses.)

HUGULIA VELFORENINGS
SKIFESTIVAL 1996
Vi inviterer til skifestival på påskeaften kl. 14.00.
Vi tar sikte på å starte fra Hugulia fjellstue som vi har gjort de siste årene.
Skifestivalen er åpen for alle velforeningens medlemmer og veibrukere med gjester,
samt beboere på fjellstua. Det er idealtid i alle klasser og klasseinndelingen er
følgende: 0 - 5 år, 6 - 1 1 år, 12 - 1 6 år og voksen klasse.
Påmelding: Fyll ut påmeldingskupongen. Påmeldingen legges i grønn kasse på
forbrenningshuset ved bommen (tilsynsutvalgets kasse) så tidlig som mulig i påsken,
siste frist er kl. 15.00 skjærtorsdag.
Premiering: Premieutdeling vil skje umiddelbart etter rennet utenfor hovedinngangen
på fjellstua. Her blir det også tradisjonell pølsekos. HUSK premie til beste kostyme
uansett klasse.
Ingen etteranmelding. For å lette arbeidet med avviklingen er det av stor betydning
at ingen kommer og melder seg på i siste liten. Vi prøver å være konsekvente og
ikke godta påmelding etter fristen på skjærtorsdag.
Vel møtt til en stor sportsdag på Hugulia.

Arrangementskomiteen

( D e n n e del av s i d e n v a r k l i p p e t b o r t i p a p p i r u t g a v e n
Ubeklippet utgave etterlyses.)

