Innkalling til Årsmøte i Vegglifjell
Hytteeierforening 2021
Tid: FREDAG 21.05.2021 kl. 19:00 til kl. 21:00
Sted: Veggli Fjellstue og TEAMS (link blir sendt ut)
Påmelding for oppmøte på Veggli Fjellstue (max 50stk), send e-post til:
vegglifjell.hytteeierforening@gmail.com
Agenda
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. To til å skrive under protokollen
3. Årsberetning 2020
4. Regnskap 2020
5. Budsjett for 2021
6. Innkomne saker og saker som styret fremmer.
A. Kommunedelplanen
B. Medlemskontingent 2022
Innkommende saker må sendes styre innen 14 Mai.
7. Valg
Følgende personer sitter i styret:
1. Leder:

Sverre W. Dejgaard – På valg for 1 år

2. Kasserer:

Øyvind S. Haugen – Sitter til 2022

3. Styremedlem:

Jan Pavel Blazek – På valg for 2 år

4. Styremedlem:

Fredrik Helverschou – På valg for 2 år

5. Styremedlem:

Øystein Selbo – På valg for 2 år

6. Styremedlem:

Trond Heier - Sitter til 2022

Følgende personer sitter i valgkomiteen:
Geir Boman

(valgt t.o.m årsmøtet 2021)

Trond Nilsen

(valgt t.o.m årsmøtet 2022)

Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen.
Det tas forbehold om endringer mhp Corona smitte situasjonen.
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Styrets beretning
Det var 433 medlemmer som betalte kontingent i 2020.
Styret har bestått av Sverre W. Dejgaard (leder) Øyvind Sollerud Haugen
(kasserer), Øystein Selbo, Fredrik Helverschou. Jan Pavel Blazek og Trond Heier
Valgkomité: Trond Nilsen, Geir Boman
Foreningens årsmøte ble holdt i Veggli Fjellstue den 4 september 2020. Normalt
skulle dette vært avholdt i påsken 2020 men måtte utsettes pga Covid 19
Det har blitt avholdt 4 styremøter fra september 2020 til påsken 2021. 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 og på eget initiativ
 Invitasjoner til medlemstreff og rekrutteringsfremstøt
 Utstrakt informasjonsvirksomhet til medlemmene
 Saksbehandling av innspill fra medlemmer, fremføringer i andre fora.
 Egenfinansierte nærmiljøtiltak.
 Oppdatering av medlemsregister med epost/tlf.
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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 og denne
posisjonen har vært som nestleder i perioden.
Styret i VHF er godt fornøyd med deltakelsen i Friluftslaget. Det har vært spesielt
viktig i denne perioden å bidra til riktig bruk av investeringsmidler og sørge for at
viktige sikkerhetsmessige prosjekter blir gjennomført. Valg av ny styreleder (Kjell
Blakstad) på årsmøtet i 2020 gir en langt bedre og objektiv styring av arbeidet.
Både finansieringsbidrag til Skisenteret og Skistadion er ryddet i og fått
oversiktlige rammer og betingelser. Mykstulia kryssing har fått en løsning med
bom og skal evalueres etter sesongen. Hytteforeningen har fremsatt krav og
ønsker om å sette av mer midler til utvidelse av løypenett, oppgradering av
turstier og etablere gapahuk plasser på strategiske steder.
Knut Rudshaug er ny daglig leder i Friluftslaget
Fortløpende status og vurderinger publiseres på facebook og
www.vegglifjell.no
På www.skisporet.no kan man se status på løypekjøring.
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Løypekjøring 2020/ 2021
Vegglifjell hytteeierforening sitter med en representant i løypelaget. Løypelaget
består av daglig leder i Friluftslaget, representanter fra de forskjellige
hytteeierforeningene og representanter fra Fulsaas.
Løypelaget har i 2020 hatt to møter i tillegg til ett møte på TEAMS grunnet
Covid-19. På møtene har VHF lagt frem forskjellige synspunkter som er sendt inn
fra medlemmer samt en vurdering av kvalitet på løypekjøringen, forslag til nye
traseer og forslag på hva som kan gjøres bedre fremover. Punkter som er lagt
frem på møtene er:


Løypekvalitet:
◦ Løypekjørerne kom altfor sent i gang med pakking av løypenettet.
Dette gjelder særlig Persburunden som ikke ble pakket før det lå over
0,5 m med snø. Før neste sesong vil løypekjørerne starte med pakking
av løyper på et tidligere tidspunkt.
◦ Det har til tider ikke vært bra nok kvalitet på løypene. Dette gjelder
spesielt ved vanskelige værforhold, og det er da manglende erfaring
hos løypekjørerne kommer frem.
◦ Forutsigbarhet er viktig. Brukerne av løypenettet må kunne stole på at
det blir kjørt løyper på Vegglifjell. Det er store forskjeller på
løypenettet, og selv om løypene er bra en plass kan det være behov for
kjøring en annen plass. Utgangspunktet er da at løypene skal kjøres
fredag, lørdag og søndag. Og at tidligløypa i tillegg skal kjøres
onsdager. Nå er det DL i VFL som tar beslutningen om det skal kjøres
eller ikke. VHF ønsker forutsigbarhet og at det skal kjøres fredag,
lørdag og søndag uansett. Og at evt løypekjører selv må ta en
vurdering hvis det har med sikkerhet å gjøre.



Informasjon
◦ I starten av 2020 var det for lite informasjon som kom ut, men dette
har blitt bedre utover i 2020.
◦ Det er viktig med god informasjon ut til brukerne. Informasjonen bør ut
på facebook og vegglifjell.no.
◦ Informasjon med bilder fra løypekjøringen må legges ut.
◦ Ved avvik må det og informeres om, og med en forklaring.



Skistadion
Skistadion ble i 2020 ferdigstilt og har vært populær, men det foreligger
per dags dato ingen service/driftavtale for anlegget.
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Veikryssinger
Det er lite dialog med de som brøyter veiene, og på flere plasser blir det
frest grus ut i løypenettet. De som brøyter er oppfordret til å heve
brøyteskjæret litt ved løypekryssinger slik at man ikke trenger å ta av
skiene. Dessverre blir det møtt liten forståelse for dette hos flere av de
som brøyter. VHF vil fortsette å påpeke dette problemet ovenfor DL i VFL.



Videreutvikling av løypenettet
Hytteeierforeningene skal komme med innspill til nye
løypetraseer til løypelaget. Det vil så bli gjort en vurdering på om
noen av innspillene kan gjennomføres.



Økonomi
Budsjettet for 2020/2021 sesongen ble økt fra 1,5 til 1,7
millioner kroner. Dette bør dermed åpne for mer forutsigbarhet.

Totaltsett er veldig mange hytteeiere fornøyde med løypekjøringen på Vegglifjell,
men fjellet består av en mangfold som setter forskjellige krav til løypekvalitet.
Ved salg av hyttetomter og hytter på Vegglifjell, markedsføres Vegglifjell som en
destinasjon med god kvalitet på skiløypene som skal konkurrere med andre store
skidestinasjoner. VHF mener derfor at det må jobbes for mer forutsigbar
løypekjøring, og at kvaliteten på løypene ved vanskelige forhold bør heves. Men
det skal og påpekes at ved gode værforhold er standarden på løypenettet på
Vegglifjell meget høy.

Kritiske krysninger i løypenettet
Kritiske vei/ski kryssinger er gjentagende saker og stadig flere hytteeiere
engasjerer seg i dette.
Krysningspunktet ved Lauhovdtjønn (nord ved skistadion) og nå er den endelig
ferdigstilt.
I Mykstulia er det satt opp bom med lyssignal for varsling av trafikk. Denne
løsningen skal evalueres etter sesongslutt.
Styret har varslet at det ligger flere potensiell kryssinger i utbyggingsplaner. I
utbyggingen ved Høybulie har kommunen lagt inn at dette er Friluftslagets
ansvar. Dette er forelagt Friluftslagets styre for videre oppfølging.
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Fellesutvalget – kommunedelplanen
Styret har deltatt aktiv i arbeidet som Fellesutvalget har gjort i forhold til
rulleringen av Kommunedelplanen Rollag.
Dette er et komplekst saksområde og hytteforeningene har fått bistand fra en
landskapsarkitekt fra Snøhetta som har spesialkompetanse innen feltet.
Vedkommende har selv hytte på Dalset og har bidratt med å formulere innspill til
kommunen. Innleggene ble gjennomgått på årsmøtet i september 2020 og
medlemmene har tatt egne initiativ til høringsinnspill. Planen er pr. mars 2021
fortsatt ikke ferdigbehandlet i kommunen. Svært mange høringsinnspill har
forsinket prosessen kraftig.
Sist mottatte signaler fra kommunen tilsier at en revidert plan kan komme før
sommerferien 2021.

Nærmiljøtiltak – dugnader
På grunn av Covid-19 ble det ikke gjennomført noen dugnader i 2020, men
styret utbedret noen av kloppene fra tidligere.

Økonomi
Regnskapet for 2020 er gjort opp med et overskudd på kr 43650. Foreningens
egenkapital er dermed kr. 200600, som er innestående i bank.
Løypekjøring er stadig vår største utgiftspost og tilskuddet var kr. 700,- pr. fullt
betalende medlem i 2020. Utgiftene til fiskekort utgjør kr. 50,- pr medlem.
Pga Covid-19 ble det lite dugnadsaktivitet i 2020, og styret har også holdt de
fleste av møtene sine på tlf eller TEAMS. Dette gjør at årets regnskap går med et
større overskudd.
Vi håper at det vil la seg gjøre å gjennomføre dugnader i år, noe som vi allerede
er igang med å planlegge.
Styret er tilfreds med årets resultat og anbefaler at årsmøtet godkjenner
regnskapet.
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Regnskap 2020
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Budsjett 2021

Medlemskon ngent 2022:
Medlemskontingenten i 2021 er på Kr. 1100, hvorav Kr. 900 går direkte til
løypekjøring.
Etter vedtak på Årsmøtet 2019 vil medlemskontingenten framover øke som følge
av ytterligere bidrag til løypekjøringsavtalen, og slik at den etterhvert ligger på
samme nivå som Serviceavgiften til Friluftslaget.
Kontingent for 2022 foreslås til 1250kr.
For de medlemmene som betaler Serviceavgiften til Friluftslaget, vil
medlemskontingenten være på 200kr for 2022.
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Vegglifjell, 11. Mars 2021

Sverre Dejgaard, leder

Øyvind Haugen, kasserer

Øistein Selbo

Fredrik Helverschou

Jan Pavel Blazek

Trond Heier

ÅRSMØTE 2021 – Veggli Fjellstue og TEAMS

Side 9

01.04.2021

