Referat fra styremøte i Stavadalen hyttevel 23. juni 2011
Til stede:
Kirsten Hauge
Vidar Skogvold
Svein Breivik
Anders Aagenæs
1. Registrering/vedtekter/Formål
Ut fra vedtektenes ordlyd skal velet ivareta medlemmenes felles interesser. Dette vil i
hvert fall omfatte forhold knyttet til
 Løyper m.v.
 Felles vei
 Vann og avløp
 andre felles saker
Når det gjelder kostnader til veivedlikehold ble dette drøftet. Vi legger opp til et
statusmøte med Vidar, der vi drøfter diverse saker med Vidar, herunder felles vei,
løype m.v.
Det legges opp til at velet registreres i Enhetsregisteret for å få eget org. nr. Anders
henter registermelding m.v. for signatur fra styret.
2. Tinglysing
Styret gikk gjennom spørsmålet om tinglysing av heftelsen knyttet til deltakelse i velforeningen. Slik tinglysing skulle vært utført ved første gangs salg av hyttene, men er
av ukjente årsaker ikke gjennomført for alle. Styret setter opp en ajourført oversikt
over hvem som har tinglyst heftelsen, og hvem som ikke har det.
Styret tar opp med grunneier om det er mulig å sørge for tinglysing nå i ettertid.
Deretter settes det opp en plan for mulig tinglysing på de hyttetomter der det ikke er
tinglyst, eventuelt inngåelse av avtaler med disse for å sikre deltakelse i velforening
m.v.
3. Løypesaken
Svein redegjorde for status i løypesaken. Han har deltatt i et møte med Valdres
Destinasjon, med informasjon om bl.a. optimal organisering av løypelag. I forhold til
merverdiavgift finnes en ordning for refusjon av mva fra myndighetene, der foreninger
og lag kan søke om dette. Svein har sjekket ut med Lotteritilsynet at det ikke er noe
krav for å få refusjon, at løypeaktiviteten skilles ut i en egen forening.
Valdres Destinasjon vil ved neste brev til hytteeiere gi informasjon om at betalingen til
Stavadalen hyttevel.
Løypekomiteen ser på muligheten for en ATV, og kommer tilbake til dette etter
sommeren. Antatt kostnad kan bli i størrelsesordne kr. 200.000,-. Løypelaget på
Liastølen vil for tiden ikke delta i en investering i ny løypemaskin.

4. Nettsider
Kirsten tar opp spørsmålet om vedlikehold av nettsiden med Irenes datter.
5. Neste møte
Neste møte avholdes hos Vital Eiendom tirsdag den 9. august kl. 1500. Løypesaken
tas da opp i større bredde, herunder organisering av velet som sådan, og organisering
av løypekjøpet og kjøring av maskinen.
referent: Anders Aagenæs

