
Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening

Tid: TORSDAG 18.04.2019 kl. 15:00 til kl. 17:30

Sted: Veggli Fjellkirke

Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen.

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. To til å skrive under protokollen

3. Årsberetning 2018

4. Regnskap 2018

5. Budsjett for 2019

6. Innkomne saker og saker som styret fremmer.

7. Valg

Følgende personer sitter i styret:

1. Leder: Sverre W. Dejgaard – På valg for 1 år

2. Kasserer: Øyvind Haugen – Sitter til 2020

3. Styremedlem: Jan Pavel Blazek – på valg for 2 år

4. Styremedlem: Fredrik Helverschou – på valg for 2 år

5. Trond Nilsen – Sitter til 2020

6. Styremedlem Geir Boman – På valg for 2 år

Følgende personer sitter i valgkomiteen:

Geir Palmesen (valgt t.o.m årsmøtet 2020)

Rolf Huseby (valgt t.o.m. årsmøtet 2019)

Anita Gabrielsen (valgt t.o.m. årsmøtet 2019)
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Årsberetning for 2018
Det var 407 medlemmer som betalte kontingent i 2018

Styret har bestått av Sverre W. Dejgaard (leder) Øyvind Sollerud Haugen (kasserer), Geir Boman, 
Trond Nilsen, Fredrik Helverschou og Jan Pavel Blazek.

Valgkomité: Rolf Huseby, Anita Gabrielsen og Geir Palmesen 

Foreningens årsmøte ble holdt i Veggli Fjellkirke, Skjærtorsdag 29. mars 2018. Det møtte ca. 60 
medlemmer. 

Det har blitt avholdt 6 styremøter fra påsken 2018 til påsken 2019. I tillegg har det vært utstrakt 
kommunikasjon mellom styremedlemmene utenom selve styremøtene.

Styret har jobbet med følgende saker:
• Saker som behandles i Vegglifjell Friluftslag
• Videreutvikling av skiløyper
• Fokus på kritiske krysningspunkt skiløype – vei, blant annet i Mykstulia.
• Deltagelse i Fellesutvalget for hytteforeningene i Vegglifjell
• Oppfølging mot kommunen av ny kommunedel planen gjennom Fellesutvalget.
• Planlegging og gjennomføring av synlighetstiltak. Nytt materiell og invitasjoner til 

medlemstreff.
• Egenfinansierte nærmiljøtiltak.
• Oppdatering av medlemsregister med epost/tlf.

Vegglifjell Friluftslag (VF):
VF er den viktigste arenaen på Vegglifjell og samler grunneiere, næringsdrivende og hytteeiere i en 
felles forening for utvikling av grønn infrastruktur – dvs hovedsakelig skiløyper, stier og sykkel løyper. 
Laget skal koordinere drift og finansiering av fellestiltak for allmennhetens bruk av området.  5% av 
tomtesalget fra grunneierne som er medlem, er den største inntektskilden til VF i tillegg til tilskuddet 
til løypekjøring fra hytteforeningene.

Vegglifjell hytteeierforening har en styrerepresentant i Friluftlaget.

Arild Finstad er daglig leder i Friluftslaget, Espen Udland er styreleder

Fortløpende status og vurderinger publiseres på facebook og www.vegglifjell.no

På www.skisporet.no kan man se status på løypekjøring.
 



Utvikling av skiløyper 2018/2019: 
Ansvarsområdet til Vegglifjell Hytteeierforening når det gjelder løyper er følgende:
- Persburunden i sin helhet
- fra Fjellstua og opp til Killingdalen
- fra Fjellstua og inn til første løypekryss Votnedalen / Devegg

Styret i  Friluftslaget har følgende prosjekter for løypenettet:

• Videreføre oppgradering av hovedløypa mellom Veggli Fjellstue og Sundtjønn. 
Tidligløypa ferdig til Gverseterveien og dette har fungert veldig bra. Etter årets sesong vil det 
gjøres en evaluering på hvilke områder som evt må utbedres mere. Noe av dette kan 
muligens gjøres på dugnad.

• Tverrløype ved Kråkås/Votnedalen. Har blitt kjørt i vinter. Noen utbedringer av 
underlaget skal gjøres.

• Tverrforbindelse under Rusthøgda (Rustseter – Persbu) ble ferdigstilt av Friluftslaget 
høsten 2018, og løypa går nå  i traseen til reguleringsplanen.  Løypa er i 2019 kjørt opp etter 
planen.

• Ny avtale med Roe Hytteforening og Dalset Utvikling AS. Ny løype kjøres opp her. 
Mulighet for utvidelse.

• Gjennomgang og vurdering av dagens løypetraseer. Mulige endringer for å unngå 
myrer og veikryssinger.

• Skistadion. I forbindelse med denne skal det lages en 5km trasee som har status som 
tidlig løype og det er planlagt infrastruktur for snøkanon anlegg på selve stadion.

• Bygging av kulvert ved Lauvhovd (kryssing av hovedveien mot Rusthøgda) er 
ferdigstilt.

Styret i VHF er godt fornøyd med deltakelsen i Friluftslaget. Det er en viktig arena der grunneiere, 
næringsdrivende og hytteforeninger møtes og samarbeider om utviklingen på Vegglifjell. 

I tillegg til prioriteringene som gjøres i Friluftslaget er det bla annet flere tilbringerløyper i vårt 
område som er regulert inn på de ulike reguleringsplanene. Noen få er med i dagens løypeavtale. 
Med den økte hytte utbyggingen er det viktig at alle tilbringerløyper blir oppkjørt, i det minste med 
scooter og sporkall, og spesielt ved store snømengder. Det er kjørt opp flere tilbringerløyper til 
hyttefeltene, blant annet på Dalsethaugen, Svartli og fra Mykstu-Lien til Persburunden. Det er også 
planlagt flere tilbringerløyper i nye reguleringsplaner og noen av disse vil kanskje også egne seg som 
mindre rundløyper som kan kjøres med tråkkemanskin. Det er også mange som ønsker seg hyppigere 
oppkjørte løyper, også på hverdager i forbindelse med helgen.

Dagens løypeavtale gjelder fram til sesongen 2018/19. Friluftslaget har startet arbeidet med å 
utarbeide en ny løypekjøringsavtale som skal legges ut på anbud i april 2019. Dagens 
løypekjøringsbudsjettet vil ikke automatisk kunne dekke løypekjøring av nye traseer, tilbringerløyper 
eller hyppigere løypekjøring. Friluftslaget og hytteforeningene må derfor vurdere hvordan inntektene 
kan øke i årene framover og få best mulig løyper for budsjettet man har.

Vi ønsker innspill fra medlemmene om hvilke tanker dere har om dagens løyper, pågående og nye 

prosjekter, og andelen av kontigenten som nå går til løypekjøring.

Det er viktig at så mange som mulig melder seg inn i hytteforeningene og bidrar med løypeavgiften.
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Ski-vei kryssinger:
Kristiske vei/ski kryssinger er gjentagende saker og stadig flere hytteeiere engasjerer seg i dette.
Kryssingspunktet ved Lauhovdtjønn (nord ved skistadion) er ett av disse.  Arbeidet er nå fullført og 
kulvert ble åpnet i vinterferien.
 
I Mykstulia er midlertidige tiltak med skilt og gjerder satt inn. Denne saken har dessverre trenert 
altfor lenge i Friluftslaget. Saken er fremmet pånytt i Friluftslaget og det vil bli lagt frem et 
beslutningsgrunnlag for styret i VFL i april. En arbeidsgruppe bestående av grunneier, leder i 
hytteforeningen og daglig leder i Friluftslaget har fått mandat fra styret i Friluftslaget til å utarbeide 
dette forslaget. Saken forventes besluttet og oppstart av arbeid er planlagt til etter sommerferien.

Fiskekort avtalen:
Fiskekort avtalen med Vegglifjell Grunneierlag gjelder Langevatn med løker, Mjogetjønn, Trytetjønn, 
Gversettjønn, Kråkåstjønn, Rypetjønn, Nordre og Søndre Daggrøtjønn, Killingskaret og Svarttjønn søre 
del, Lisetåi, Årsetåi og Hekåi. Det er 2 stangfiskeretter pr medlem. 
Fiskeperioden er fra 15. mai til 15. september.

VHF sender ikke ut medlemskort. Ved kontroll skal følgende oppgis:
− Navn på medlem i VHF og Gnr/Bnr på hytte.

Avtalen med Vegglifjell Grunneierlag ble fornyet i 2018 og gjelder for 1 år av gangen. 
Styret forelsår å fortsette avtalen i 2019. 

Vegglifjellvegen Veglag BA:
Veglaget har ansvaret for drift av veien fra Lien, der fylkesveien slutter, til Telemark grense (Tinn 
kommune), samt ansvaret for vedlikehold av Persbuveien frem til grensen mot Nore og Uvdal, og 
likeså Votnedalsveien.
Vegglifjell Hytteeierforening og Votnedalen og Svartli Hytteforening har ett fast medlem og ett 
varamedlem i styret. Vervene skifter mellom de to foreningene hvert annet år. 

Egenfinansierte nærmiljøtiltak:
Det har vært jobbet med følgende saker:

− Dugnad ble gjennomført høsten 2018.  Ny tilbringer løype fra Mykstu-Lien til Persburunden 
ble merket og preparert for sesongen. Hovedløypa som er oppgradert til tidligløypa ble 
preparert og finpusset mellom Fjellstua og Votnedalsveien. Mange møtte på dugnaden og vi 
takker for innsatsen

− Videreført avtalen med Vegglifjell Løypeteam om å kjøre opp den gamle traséen mellom 
Dalsethaugen og Persbu. Avtale om å kjøre den nye tilbringerløypa fra Mykstu-Lien til 
Persburunden er etablert og blir kjørt med ATV denne sesongen.

− Styret har valgt å synliggjøre foreningen med nytt materiell. Ny brosjyre, vimpler og vester er 
laget. Styret har invitert nye og gamle medlemmer til 2 arrangementer på Fjellstua. Hensikten 
har vært å drive medlemsrekruttering og skape dialog med medlemmer. Vi tror at synlighet 
over tid vil skaffe flere medlemmer og engasjere eksisterende medlemmer i aktiviteter for 
fellesskapet. 



Økonomi:
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et underskudd på kr 88 309. Foreningens egenkapital er 
dermed kr. 160 665 som er innestående i bank. 

Underskuddet skyldes en forsinkelse fra Friluftsalget i faktureringen slik at faktura pålydende 84 500kr 
måtte føres i 2018 regnskapet. Resultatet ville uten denne forsinkede fakturaen vært i balanse.

Løypekjøring er stadig vår største utgiftspost og tilskuddet for 2019 er kr. 700,- pr. fullt betalende 
medlem. Utgiftene til fiskekort utgjør kr. 50,- pr medlem. 

Styret er tilfreds med årets resultat og anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet.

Medlemskontigent 2019:

Medlemskontigenten er Kr. 900 for 2019 hvorav Kr. 700, går direkte til løypekjøring. Styret vil 
imidlertid varsle om at denne bør økes i fremtiden da ny løypekjøringsavtale vil kreve større innsats 
fra hytteforeningene. 

For de medemmene som betaler Serviceavgiften (1250kr) til Friluftslaget er medlemskontigenten på 
200kr.

Vegglifjell, 28. februar 2018

Sverre Dejgaard, leder Øyvind Haugen, kasserer Geir Boman

Fredrik Helverschou Jan Pavel Blazek Trond Nilsen
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4. Regnskap 2018

Se avsnitt om Økonomi for detaljer.

Regnskap 2018 – pr 31.12.2018

Innt./Kost art Budsjett 2018 Regnskap 2018

Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader
Kontingent medlemmer
Annen Inntekt (salg av skilt) 395,6
VEGGLIFJELL Friluftslag – Løypekjøring
VEGGLIFJELL Grunneierlag – Fiskekort
Nærmiljøtiltak: Skiløyper
Nærmiljøtiltak: Vedlikehold / merke sommersti / dugnad
Nærmiljøtiltak: Uspesifisert 0
Økonomi/Regnskap (Tripletex)
Utgifter / rekvisita
IT – Hjemmesider Vegglifjell.no
Reklame – Under Varden etc.
Kontigenter (Norges Hytteforbund og Friluftslaget)
Årsmøte / Styremøter
Gaver avtroppende styremedlemmer 0,0
Gebyrer
Renter 200 130,7
Sum
Resultat
Egenkapital 31.12.2017 (bankbeholdning)
Egenkapital 31.12.2018 (bankbeholdning)
Utestående fordringer 0,0
Egenkapital 31.12.2017  

245 000 232 250,0

155 000 240 500,0
22 000 20 350,0
35 000 28 750,0
15 000 2 379,9
10 000
6 000 10 229,4
2 000 1 780,9
2 000 2 500,0
3 000 5 075,0
3 500 4 500,0
2 000 2 955,5
2 000
2 000 2 065,3

245 200 259 500 232 776,31 321 085,9
-14 300 -88 309,6

248 975,4
160 665,8

160 665,8



5. Budsjett 2019

Årsmøte Vegglifjell hytteeierforening påsken 2019 Side 7

Budsjett 2019

Innt./Kost art Budsjett 2019

Inntekter Kostnader
Kontingent medlemmer
VEGGLIFJELL Friluftslag – Løypekjøring
VEGGLIFJELL Grunneierlag – Fiskekort
Nærmiljøtiltak: skiløyper
Nærmiljøtiltak: Vedlikehold / merke sommersti 
Nærmiljøtiltak: Uspesifisert
Økonomi/Regnskap (Tripletex)
Utgifter / rekvisita
IT – Hjemmesider Vegglifjell.no
Reklame – Under Varden
Kontigenter (Norges Hytteforbund og Friluftslaget)
Årsmøte / Styremøter
Gaver avtroppende styremedlemmer
Gebyrer
Renter 200
Sum
Resultat

300 000
220 000
22 000
35 000
15 000
10 000
6 000
2 000
2 500
3 000
4 500
4 000
2 000
2 000

300 200 328 000
-27 800


