Stavadalen Hyttevel
Innkalling til årsmøte torsdag 21. april 2011
Møtestart i Makalausbua kl 16.00
Saksliste:
1. Konstituering
a) valg av møteleder
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av fullmakter
2. Styrets årsberetning 2010
Styret foreslår å vedta årsberetningen ‐ se vedlegg
3. Årsregnskap 2010
Styret foreslår å vedta årsregnskap – se vedlegg
4. Budsjett 2011 ‐ fastsettelse kontingent
Styret foreslår å vedta forslag til budsjett med fastsettelse av kontingent ‐ se vedlegg
5. Orientering fra løypeutvalget
6. Valg av nytt styre
Forslag til nytt styre:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Kasserer og sekretær

Kirsten Hauge (ikke på valg)
Svein Breivik (ikke på valg)
xx (ny)
xx (ny)

7. Valgkomitè (2 medlemmer)
Styrets forslag er Irene Vik Olsen og Knut M Tolo
8. Aktivitetskomitè (2 medlemmer)
Styrets forslag :
xx
xx

Velkommen !

Styret, 7.april 2011

FULLMAKT
(skriv tydelig)

Undertegnede ……………………………………………….…….. hytte nr. ………………………..
gir herved ……………………………………………………………….
fullmakt til å møte og stemme for min/vår andel på årsmøtet i Stavadalen hyttevel
tirsdag 21. april 2011.

Dato:…………………………. Sign…………………………………………………

Stavadalen Hyttevel
Styrets årsberetning 2010
Styrets sammensetning i 2010:
Styret har bestått av:
Kirsten Hauge
Leder
Knut Tolo
Styremedlem
Svein Breivik
Styremedlem
Irene Vik Olsen
Sekretær og kasserer
Styremøter:
Dette har vært det første driftsåret for hyttevellet.
Det har vært avholdt 3 styremøter, 11. juni, 8. oktober og 26. februar. Styret har sendt ut to
infoskriv vedrørende status skiløyper på Makalaus. I tillegg har styret v/løypeutvalget hatt diverse
møtevirksomhet i forbindelse med opparbeidelse av løypetrasé og avtaleinngåelse med andre
løypelag.
Medlemmer:
Hyttevellet hadde pr 31.12.2010 totalt 62 medlemmer. Dette er alle hytteeiere i hyttefeltet
Stavadalen Ski og Hyttegrend. I tillegg vil det for neste år komme til 1‐3 nye medlemmer fra hytter
som er under ferdigstilling nederst i skianlegget. Det er også enkelte hytter som ligger i tilknytning
til vårt hyttefelt som kan melde seg inn i vårt hyttevel, men foreløpig er det ingen utenfor vårt eget
hyttefelt som har meldt seg inn i vellet.
Dugnad:
Det har vært avholdt to dugnader i forbindelse med høstferien, 2. og 9. oktober, for rydding av
løypetrase. Det var bra oppmøte fra hyttene.
Nye veinavn i hyttefeltet:
Veinavnegruppa i Sør‐Aurdal kommune har fremmet forslag til veinavn i Stavadalen og vårt
hyttefelt. Veien opp fra Stavadalen (fra krysset ved søppelcontainerne) har fått navn
Brennahaugvegen. Avstikkeren (hovedveien) opp til vårt hyttefelt heter Tverrbergvegen som går
helt frem til pumpehuset på toppen av hyttefeltet. Hovedveien ned i hyttefeltet har fått navn
Utsiktsvegen. Avstikkeren som går rett frem ved myra (midt i hyttefeltet) har fått navn Kroken.
Styret har ingen innvendinger mot disse navnevalgene.
Egen nettside:
Styret har utarbeidet en hjemmeside for Stavadalen Hyttevel. Her finnes info om ting som skjer på
hyttefeltet, kontaktliste, referater fra siste årsmøter, vedtekter mv
Hjemmeside: http://sites.google.com/site/stavadalen/
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Stavadalen Hyttevel
Løypeutvalget:
Løypeutvalget har bestått av Svein og Knut. Løypeutvalget har vurdert alternative traséer og har
hatt kontakt og forhandlet med mulige samarbeidspartnere (løypelag). I samarbeid med
Destinasjon Valdres og Sør‐Aurdal kommune er det etablert kontakt med grunneierne i vårt
nærområde for å få tillatelse til å kjøre løyper med løypemaskin.
For å få frem løypemaskinen fra Fjellstølen er det ryddet en trase på 4 km fra Søndre Fjellstølen og
frem til Stavadalen. Derfra kjøres det løyper fra myra i hyttefeltet og en trasé på Makalaus med
lengde på 5,6 km.
Hyttevellet har inngått avtale om løypekjøring på timeregningsbasis med Fjellstølen Løypeservice.
Første spor med løypemaskin ble kjørt opp helgen før vinterferien. Det er avtalt at løypemaskinen
skal kjøre opp nye spor hver fredag frem til over påske. I vinterferien og påsken kjøres det
hyppigere etter behov.
Løypa fra Fjellstølen til Makalaustoppen er nå lagt inn på www.skisporet.no ‐ på samme kartblad
som Fjellstølen. Direktelink til kun vår trase på Makalaus kan sees på denne web‐adressen:
http://www.skisporet.no/oppland/fjellstolen/3441.
Styret og løypeutvalget er fornøyd med å endelig ha fått flotte skispor rett utenfor hyttedøra i
hyttefeltet. Styret har målsetning om å få til en rundløype på Makalus til neste vintersesong. På sikt
vil det være mulig å utvide løypenettet mot flere av våre hyttefeltnaboer.
Økonomi:
Hyttevellet har innkrevet innmeldingsavgift på kr 1.000,‐ samt årskontingenten på kr 500,‐ for dette
året. 55 hytteeiere hadde betalt pr 31.12.2010. Innestående på hyttevellets bankonto pr
31.12.2010 var kr. 82.547,‐ . 6 tomter har ikke betalt og styret har etablert en ordning med at
fakturaer blir sendt til inkasso dersom medlemsforpliktelsene ikke overholdes.
Hyttevellet har ingen direkte utgifter, med unntak av mindre styreutlegg og bidrag til løypekjøring
etter avtale med Fjellstølen Løypeservice. Disse utgiftene er for vinterperioden febr‐ april 2011
stipulert til ca kr. 70.000,‐.

Stavadalen, 6. april 2011

Kirsten Hauge
Sign

Irene Vik Olsen
Sign

Knut Tolo
Sign

Svein Breivik
Sign
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BUDSJETT 2011
64 hytter.
Regnskap 2010
INNTEKTER
Innmeldingsavgift *
Årskontingent
Renter
SUM INNTEKTER

Kommentarer

2.000,00
96.000,00
__ 50,00
98.050,00

62.000,00
31.000,00
47,82
93.047,50

Innmeldingsavgift 1.000,‐ x 2
Kontingent 1.500,‐ x 64

UTGIFTER
Bidrag Fjellstølen Løypelag 96.250,00
Scooterløype januar
7.000,00
Tap
0,00
Administrasjon
4.000,00
Bankomkostinger
100,00
SUM UTGIFTER
107.350,00

0,00
0,00
1.500,00
734,50
________
2.234,50

22 turer à kr 4.375,‐

RESULTAT

‐ 9.300,00

90.813,32

Eiendeler 1.1.
Resultat
Eiendeler 31.12.

90.813,32
‐ 9.300,00
81.513,32

0,00
90.813,32
90.813,21

inkl påskeaktivitet

Stavadalen, 31. mars 2011
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