
 

 

Protokoll Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening 

Tid: 21.05.2021 kl. 19:00 til kl. 21:00 

Sted: Veggli Fjellstue og TEAMS 

4 styremedlemmer var samlet på Veggli Fjellstue. Det var 21 medlemmer til stede på 
TEAMS. 

 

Velkommen av styreleder 

Styreleder Sverre Dejgaard ønsket velkommen. 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

2. To til å skrive under protokoll 

Til å skrive under protokollen ble valgt: 

Helle Brit Mostad  og Christian Møller 

 

3. Årsberetning 2020 

Årsberetningen ble gjennomgått. 

Gjennomgang av styrets arbeid i Friluftslaget. Sverre Dejgaard har også 
fungert som nestleder i styret i Friluftslaget. 

På spørsmål ble det redegjort for den økonomiske støtten (nedbetaling av 
gjeld) som Friluftslaget har gjort til Skisenteret. Dette har vært midler fra 
5% i tomtesalget som skal gå til grønn infrastruktur på fjellet. 
Hytteforeningene har ikke støttet flertallets avgjørelse i Friluftslaget om at 
disse pengene kan brukes på dette. Denne støtten har gått over 3 år og er 
nå avsluttet. Til informasjon har også Friluftslaget mistet retten til 
momskompensasjon pga støtten til Skisenteret. 



 

 

Gjennomgang av status for løypekjøring. Det ble en sen oppstart av 
sesongen, som har vært preget av ulike utfordringer mhp maskinpark og 
vær. Løypeteamet har fortsatt mye å lære og det har til tider vært stor 
forskjell på kvaliteten på løypene i de ulike områdene. 

Styret har mottatt mange innspill til sesongens løypekjøring etter at vi 
sendte ut forespørsel til medlemmene om dette. Disse skal sammenfattes 
i en oppsummering som styret til ta videre. Det skal avholdes et 
evalueringsmøte med Friluftslaget, hytteforeningene og løypeteamet før 
sommeren. Styret har i tillegg allerede sendt et brev til styret i 
Friluftslaget angående sesongens løypekjøring. 

Kommunedelplanen ble diskutert under eget punkt for innkommende 
saker. 

Vedtak: Årsberetningen for 2020 ble godkjent. 

 

4. Regnskap 2020 

Regnskapet ble lagt frem i møtet. Regnskapet for 2020 er gjort opp med 
et overskudd på kr 43650. Foreningens egenkapital er dermed kr. 200600 
som er innestående i bank. 

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. 

Løypekjøring er stadig vår største utgiftspost og tilskuddet for 2020 var kr. 
700,- pr. fullt betalende medlem. Utgiftene til fiskekort utgjør kr. 50,- pr 
medlem. 

Vedtak: Det fremlagte regnskapet for 2020 som viser et overskudd på kr 
43650 ble godkjent. 

 

 

 

 



 

 

5. Budsjett for 2021 

Budsjettet for 2021 ble gjennomgått. Medlemskontingenten i 2021 er på 
Kr. 1100, hvorav Kr. 900 går direkte til løypekjøring. 
 

Vedtak: Det fremlagte budsjettet for 2021 som viser et driftsunderskudd 
på kr 4.400,- ble godkjent. 

 

6. Innkomne saker og saker som styret fremmer. 

A. Kommunedelplanen 

Kommunedelplanen skal revideres basert på alle innspill som er 
kommet inn (over 100). Det er også kommet innsigelser fra 
Statsforvalteren og andre offentlige instanser som kommunen nå 
jobber med. Kommunen har sagt at det blir større endringer på planen 
og at ny revidert plan skal ut på ny høring, antakelig etter sommeren. 

 

B. Persbu Fjellpark 
På bakgrunn av innspill fra medlemmene har styret har sendt 
høringsuttalelse til oppstart av planinitiativ for Persbu Fjellpark, med 
kopi til kommune og statsforvalter. Innsigelsene går på manglende 
konsekvensanalyse, konflikt for bevaring av setermiljø og 
jordbruksareal, nærhet til kulturminner, økt press på allerede belastet 
område og økende trafikk utfordringer. En campingplass på Persbu vil 
bryte med eksisterende reguleringsplaner i området. 

 

Kommunen har fått kritikk fra alle hytteforeningen om at nye 
planinitiativ på gamle reguleringsplaner nå starter opp før ny 
kommunedelplan er vedtatt. Konsekvensutredninger som er gjort for 
flere år siden er ikke lenger gyldige. Hittil er det 3 planinitiativ som er 
sendt ut; Killingdalen Nord, Persbu Fjellpark og Årset – Elehova Sør -
Høggerud Seter. 
 
Styret vil lage et høringsinnspill til oppstart av planinitiativ for Årset – 
Elehova Sør -Høggerud Seter 
 

 

 



 

 

C. Nye Nettsider 
 
Vegglifjell.no er juridisk eid av Friluftslaget. Det har vært en pågående 
diskusjon med Vegglifjell Eiendom (ny sammenslutning av grunneiere og 
næringsliv som for øyeblikket bruker nettsiden visit-vegglifjell.no) om 
hvem som skal eie Vegglifjell.no videre.  Hytteforeningene har stått på 
kravet om at dette må fortsette i Friluftslaget der alle aktører står samlet.  
 
Det er nå signert en samarbeidsavtale for nye nettsider som vil fungere 
som en paraply, der alle parter er likestilt og der Vegglifjell.no fortsatt vil 
være juridisk eid av Friluftslaget. Styret vil sende ut mer informasjon så 
fort dette tar form. 
 

 

 
D. Medlemskontingent 2022 

 
Etter vedtak på Årsmøtet 2019 vil medlemskontingenten for 2022 
reguleres som følge av økt bidrag til løypekjøringsavtalen, og for å 
harmoniseres med Serviceavgiften som nye hytteeiere har tinglyst på 
hyttetomta.  Serviceavgiften går pr idag også i sin helhet til  
løypekjøringsavtalen. 

Vedtak: Kontingent for 2022 settes til 1250kr, der 1050kr vil gå til 
løypekjøring. 

Kontingenten beholdes på 200kr for de medlemmene som betaler 
allerede Serviceavgiften til Friluftslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Valg 

Valget ble ledet av Øyvind S Haugen. 

Resultatet av valget ble: 

Leder: Sverre Dejgaard    valgt for 1 år 

Styremedlem:  Øyvind Sollerud Haugen  sitter til 2022 

Styremedlem:  Trond Heier    sitter til 2022 

Styremedlem: Fredrik Helverschou   valgt for 2 år 

Styremedlem: Trond Jerve    valgt for 2 år 

Styremedlem: Leif Welhaven Løchen   valgt for 2 år 

 

Styret og valgkomiteen vil takke Jan Pavel Blazek og Øystein Selbo for god 
innsats. 

 

Valgkomité: 

Medlem: Jan Pavel Blazek (valgt t.o.m. Årsmøtet 2023) 

Medlem: Øystein Selbo (valgt t.o.m. Årsmøtet 2023) 

Medlem:  Trond Nilsen  (sitter t.o.m. Årsmøtet 2022) 

 

Årsmøtet 2021 er avsluttet. 

 

 

………………………………………………       ……………………………………………… 

Helle Brit Mostad       Christian Møller 
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