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REFERAT FRA ÅRSMØTE I HAUGASTØL VEL SKJÆRTORSDAG 
 

2. APRIL 2015 
 

Saksliste: 
1) Årsberetning-gjennomgang og kommentarer 
2) Regnskap og revisors beretning 
3) Valg –valgkomiteens innstilling 
 
Følgende tilleggssaker: 
a) Orientering fra sti- og løypekomiteen 
b) Orientering om vedtatt eiendomsskatt i Hol kommune 
c) Kontingent for 2015 – nødvendig økning 
d) Eventuelt – innspill ønskes (med forbehold om tid - se vedtektene §6) 
 
Fra Haugastøl vel møtte følgende styremedlemmer: 
Tom W Konow, Siv Wulff, Arne Bjerke, Jan Erik Heggholmen og Torhild Flaskerud. 
Olaf Sundrehagen ble forhindret fra å komme. 
Knut Blom Sørensen var som vanlig på jobb for DNT som fjellfører. Sverre Herleiksplass hadde 
ikke anledning. 
 
Styreleder Tom W Konow ønsket velkommen til 26 frammøtte, en nedgang fra forrige årsmøte. 
Ingen kommentar til innkallingen. 
 
1 Årsberetning: 
Årsberetning ble gjennomgått punkt for punkt og godkjent. 
 
Tom W. Konow (TWK) orienterte om arbeidet til Haugastøl vel. Det jobbes godt i velet. Det har 
vært avholdt to styremøter og ellers hyppig kontakt pr. telefon og e-post. Som tidligere år har det 
meste av tiden godt med til sti og løyper i tillegg til Nasjonalt turskiltprosjekt som har vært 
arbeidskrevende. 
Det er fortsatt ressurskrevende å «samarbeide» med Hol kommune når det gjelder vinterløyper. 
Noe har vi fått til, men det gjenstår en jobb for å bedre kvaliteten på løypene. 
Det er et ønske om økt bruk av løypemaskin, men kommunen henviser til rullering av stier og 
løyper i 2016-2017 - og her ikke minst til økte kommunale utgifter i form av høyere 
kompensasjoner til grunneiere og løypetilskudd til HV.  Grunnet kommunens nåværende økonomi 
har vi fått beskjed om at slike tiltak ikke er aktuelle p.t. 
Løypen rundt Lillevann (som er midlertidig frem til rullering av løypeplanen) og rundløypen Nygård-
Ustekveikja-Rallarvegen er nå lagt inn på www.skisporet.no.  
Dette er løyper vi ikke får godtgjørelse for i Hol kommune, ref. ovenstående. I tillegg til disse blir 
ikke påskeløypa Lægreid-Berhelleren godtgjort fra kommunen og løypemaskin Lysthus-
Steinkulpen blir kun godtgjort som scooter lav bruk. 
TWK orienterte videre om gangstien, eiendomsskatten, togstopp/buss, websiden og en evt. ny 
Hardangerviddatunnel. 
 
Et engasjert årsmøte hadde mye på hjertet, men kanskje mest om vinterløyper. 
 
Ang. togstopp ble det spurt om det rutemessig er mulig å unngå stopp når ingen skal av eller på for 
å spare tid (såkalt behovsstopp som man har for enkelte destinasjoner/tog).  Styret hadde ingen 
kommentar til dette, men Arne Bjerke orienterte om utfordringene for å få til ytterligere stopp; 

http://www.skisporet.no/


       Haugastøl Vel, Storevarden 12, 5114 Tertnes  -  Bankgironr. 2333.56.61117  -   Org.nr. 988 683 205   

 

prosessen kalles i togverdenen R16, oppstart desember 2015. Her må det meldes inn 
tungtveiende ønsker om endringer av togstopp. 
 
Websiden, utført av Jan Erik Heggholmen, fikk applaus av årsmøtet. 
 
Det ble stilt spørsmål til hvorfor vi ikke får ut GAB-register. Det er ikke mulig for oss som 
velforening å få tilgang til dette.  
 
Gangsti Haugastøl stasjon - Haugastøl turistsenter blir en realitet denne sommeren. Ledermøte i 
Statens vegvesen har satt av penger på budsjettet. I tillegg har HV søkt Statens vegvesen om 
gangbru i tilknytning til eksisterende vegbru over jernbanen. 
Det er sendt brev til Hol kommune om endringer av løypenettet på nordsiden i tillegg til en øking av 
tilskudd, men tilbakemeldingen var negativ. 
 
Arild Remme og tre kammerater er villige til å jobbe mot kommunen for å få til en trase på 
nordsiden som kan kjøres med løypemaskin. Dette har de jobbet med uavhengig av styret, men 
ønsker en samkjøring her og vil holde kontakt (det må nevnes at Haugastøl Vel = Haugastøl 
løypeområde som har ansvar for løypene i vårt område under en driftsavtale med kommunen.  Det 
er derfor ikke bare å sette i gang på egen hånd, men driftige medlemmer ønskes velkommen!).  
Tippemidler ble også nevnt – kan vi som velforening søke om dette?  
Vår revisor er også forundret over at løypene ikke er bedre og ber Remme stå på. 
Roar Nordvik hadde en kommentar til Seniorløypa som grunnet isforholdene er lagt noe høyere 
opp på sydsiden. 
 
2 Regnskap 
Siv Wulf leste opp poster i regnskapet som var godkjent av revisor Kjetil Rivelsrud. Årsmøtet 
hadde ingen kommentar.  
I tillegg orienterte hun om et innlegg i Hallingdølen angående eiendomsskatten i Hol kommune. Hol 
kommune vet ennå ikke hvilken promille som skal benyttes. Det som er fastsatt er at 40% av 
inntektene skal gå til sti og løyper. Vi må passe på her.  
 
3 Valg 
Valgkomiteen har bestått av: 
Leder Jan Erik Larsen, Per L. Opheim og repr. fra HV-styret Knut Blom Sørensen. 
Jan Erik Larsen presenterte valgkomiteens arbeid som følgende: 
  
Gjenvalg: 
Siv L Wulff   -  1 år 
Torhild Flaskerud  -  1 år 
Jan Erik Heggholmen  -  2 år som fullt medlem av styret 
Sverre Herleiksplass  -  1 år vara 
Hans Erik Wiig  -  1 år vara 
Tom W. Konow, Arne Bjerke og Olaf Sundrehagen ikke på valg.  
Knut Blom Sørensen takker for seg i styret. 
 
Arne Bjerke tar over for Knut Blom Sørensen som styrets representant i valgkomiteen.  
 
Tilleggssaker: 
a) Orientering fra sti- og løypekomiteen 
Tom W Konow og Torhild Flaskerud orienterte om arbeidet med sti og løyper, noe som ikke er 
enkelt i forhold til Hol kommune. Det er likevel en bedre standard på løypene nå enn tidligere. 
Sverre Herleiksplass får hjelp av Roald Kaupang og løypemaskin fra Ustaoset til løypekjøringen. 
Dette fungerer bra. 
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b) Orientring omkring vedtatt eiendomsskatt 
Som det er nevnt tidligere i referatet er alt uklart foreløpig rundt eiendomsskatten. Det er 7000 
eiendommer som skal takseres. I desember 2015 bestemmer kommunestyret den endelige 
taksten, mer vet vi ikke. 
 
c) Kontingent 
Etter diskusjon og avstemming ble det bestemt at medlemskontingenten økes til kr. 400.- pr. år fra 
og med 2015. 
 
d) Eventuelt 
I forkant av årsmøtet fikk vi et innspill fra Dag Schouw-Hansen. 
Han henviste til alle velforeningene i Ål kommune som hadde gått sammen og opprettet en 
hytteforening. Spørsmålet fra han var om vi i Hol kunne gjøre det samme. Han mener vi bør 
samarbeide nå, ikke minst i forbindelse med taksering av eiendommene før eiendomsskatt blir 
innført. Årsmøtet gikk ikke inn for dette i først omgang, men ønsker å forsøke å få til et samarbeid 
sak for sak, da spesielt for eiendomsskatten. 
 
Gustav Mohn oppfordret alle til å bidra for å få flere medlemmer i velet. Tallet har sunket fra hans 
tid som leder, den gangen var det ca. 380 medlemmer. (Den gangen ble det sendt ut bankgiro, 
kanskje noen glemmer). Han vil være behjelpelig med medlemskapet vest for bommen og Siv 
Wulff har liste over de som sogner til Fjellveien. Styret skal også ha en gjennomgang av 
medlemslistene.  Styret v/Jan Erik Heggholmen vil formulere/sette opp plakater med formål å verve 
flere medlemmer. 
Olav Vågslid foreslo fritt medlemskap første året for nye medlemmer. 
 
Laila Skår kunne fortelle at de sliter med mange løshunder i skiløypa på nordsiden. Dette er noe 
som bør inn på websiden. 
 
Kjersti Alsaker hadde et spørsmål ang. dårlig vann fra borebrønn og fikk tilbakemelding om at det 
finnes filtre og at det er mange som har samme problemet på Haugastøl. Det er en del  jern og 
svovel i vannet, men helt ufarlig. 
  
Gustav M. er bekymret for scooterslipp, men der tror styret at vi kan ta det med ro. Vi får jo ikke 
engang kjøre løyper som vi har lyst til. Styret regner med at Hol kommune er restriktive og ikke går 
inn for frislipp. 
 
Tom W. Konow takket de fremmøtte og ønsket innspill gjennom året på saker vi kan jobbe med. 
Det er sti- og løyper som er førsteprioritet. 
Stor takk også til Knut Blom-Sørensen for tiden i styret for Haugastøl vel. 
 
 
Haugastøl Vel 
 
 
Torhild M. Flaskerud (sign.) - referent 
Sign. 
 
Tom W. Konow (sign.) - styreleder  
Sign. 
 
Gustav Mohn (sign.) - p.v.a. fremmøtte medlemmer 
Sign. 
 
Sokna/Haugastøl, 10.04.15 


