Årsberetning Stavadalen Hyttevel 2016
Styrets sammensetning
Styret har siden årsmøtet 2. april 2015 bestått av:
 Anders Aagenæs, styreleder
 Vidar Skoglund, styremedlem
 Ingjerd Sollie, styremedlem
 Kjell Ivar Moe , styremedlem (kasserer)
 Jan Tore Richardsen, styremedlem (nettansvarlig)
Om regnskapsperioden og rapporteringen
Rapporteringen i denne årsberetningen gjelder for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015.
Aktivitetsområde og medlemmer
Styret har i 2015 konsentrert sin virksomhet om å videreutvikle Makalaus Løypelag SA sammen med Liaåsen
Hyttevel. Videre har styret sørget for løypearbeid med stor dugnadsinnsats, skilting, kommunikasjon med
medlemmer og enkelte sosiale aktiviteter.
I tillegg til dette har det vært mange møter med grunneiere, løypekjører Bjørn Hermundsplass,
entreprenører m.v. Det har vært særlig mye aktivitet mot grunneiere i forbindelse med ny bro over Reina, se
under, der vi har hatt god og positiv kontakt med grunneier Geir Henning Skaret og Ove Nordstad, samt med
Nils Harald Moen. Det har også vært kontakt med både enkelt-grunneiere og grunneierlaget i forbindelse
med dugnader.
Spesielt kan det nevnes følgende større aktiviteter i år:
• Ny bro over Reina
Medlemmene har bidratt med dugnadsinnsats ifbm. etablering av ny bro over Reina i godt
samarbeid med grunneierne i området. Broa ble bygget med støtte på kr. 40.000,- fra
Sparebankstiftelsen DNB.
• Hytteskatt i Sør-Aurdal kommune
Styret har jobbet med klagesak på vegne av hytteeierne for å få endret sonefaktoren for hytteskatt i
vårt hyttevel. Arbeidet har innbefattet innsamling av grunnlagsmateriale og
engasjement/koordinering av ekstern advokatbistand.
En grunnleggende og viktig aktivitet er å holde oversikt over alle medlemmer, med e-postadresser og
telefonnummer. Uten en slik oversikt har hyttevelet ikke mulighet til å drive rettferdig innkreving av
kontingenten.
Hyttevelet har fått flere medlemmer, særlig ved utbygging av hyttene nederst i bakken. Vi ønsker alle nye
medlemmer hjertelig velkommen!
Styremøter og øvrige møter
Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden, hvorav ett av disse var et "elektronisk" styremøte via Internet.
Styremøtene koordineres som oftest med styremøtene til Makalaus Løypelag siden flere av
styremedlemmene i Stavadalen Hyttevel også er med i styret i løypelaget. Dette bidrar til et godt
samarbeidsklima mellom hyttevelene i Stavadalen og Liaåsen.
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Økonomi
Inntektene i 2015 har vært totalt kr. 121.116. Dette dreier seg om innbetalte kontingenter for 2014 (66 stk)
og (55 stk) rettidig innbetalte kontingenter for 2015. To grupper betaler ikke kontingent; det er ubygde
tomter og grunneier (Vidar Stavedal).
Utgiftene i 2015 er på kr. 80.500, og dette gir et overskudd i perioden på kr. 40.616.
Pr. 31.12.2015 var velets konto på kr. 137.405. Status for perioden viser at det er innbetalt kontingent fra
nesten alle medlemmene. Pr. 31.12.2015 var det ca. 25 ubetalte kontingenter. Erfaringsmessig er det en del
som betaler etter forfall og en del betaler ved purring. I 2015 ble det inntektsført kr. 66.000 som var
kontingent for 2014.
Budsjett
Budsjett for 2016 er hovedsakelig basert på pliktig kontingent fra medlemmer på kr. 80.000 og et etterslep
på kontingent på kr. 20.000, samt utbetalt bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB på kr. 40.000.
Utgifter er satt opp for løypekjøring kr. 70.000, bruarbeider ca. kr. 30.000, administrasjon og gebyrer samt
utgifter til sosiale arrangementer, til sammen kr. 108.960. Dette gir et overskudd på kr. 31.140.
Vi ser at Løypemaskinen vil kreve mer vedlikehold pga. utfordrende løyper/underlag. Det er derfor viktig at
vi bygger opp en reserve som kan overføres til Makalaus Løypelag når det blir behov for ekstra penger ifbm.
reparasjoner/service.
I budsjettet for 2016 er det lagt opp til inntekter på total kr. 140.000, og utgifter på kr. 109.000, og et
resultat på ca. kr. 31.000. Hyttevelet har en bankkonto med saldo på ca. kr. 137.000, så økonomien for 2016
anses å være stabil, og det vil være mulig å dekke noen ekstrautgifter til reparasjoner til løypemaskinen, om
det skulle bli behov for det.
Kommunikasjon med medlemmer og andre
Stavadalen Hyttevel kommuniserer med medlemmene og andre gjennom flere forskjellige kanaler, bl.a. epost, hjemmeside og en egen Facebook-gruppe.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/307937312580769/
Aktiviteten på Facebook-gruppen vår, ”Stavadalen Hyttevel”, fortsetter å øke og har nå 473 medlemmer.
Denne gruppen er gratis, interaktiv og brukerstyrt, noe som er svært positivt. Og det er tilsynelatende et
positivt tiltak for å bedre kommunikasjonen internt. Ulempen er at det fortsatt er noen som ikke er på
Facebook, slik at ikke alle medlemmer nås denne veien. Det er også viktig å være klar over at Facebookgruppen også inkluderer flere medlemmer som ikke er medlem i hyttevelet vårt. Men vår vurdering så langt
er at dette likevel er positivt siden det setter vårt hyttevel mer i sentrum. Og morsomt at flere av
medlemmene nå har lagt ut morsomme og flotte filmsnutter av ulike aktiviteter i området.
Facebook-gruppen kan også nås via en lenke på hjemmesiden til Stavadalen Skisenter:
http://www.stavadalen.no
Hjemmesiden til hyttevelet: http://www.stavadalenhyttevel.no
Hjemmesiden er ment å være et arkiv for hytterelatert informasjon av mer varig art (møteinnkallinger og referat, vedtekter osv.) som ikke dekkes av den interaktive dialogen i Facebook-gruppen, men brukes også til
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annonsering av medlemsmøter og andre arrangementer i Stavadalen. Hjemmesiden vedlikeholdes av styrets
nettansvarlige og er oppgradert med nytt innhold og en del nye sider siste året, bl.a.:
•
•
•
•

Arrangement - Inntrykk og resultater fra arrangementer som f.eks. Makalaus Open.
Medlemsmøter - Arkiv med alle møteinnkallinger, -referat og andre møtedokumenter/vedlegg.
Nyttige linker - Pekere til nyttig informasjon for medlemmene, f.eks. linker til kommunale sider,
renovasjon og tlf.nr. til legevakt.
Bilder - Bilder fra diverse arrangementer, dugnader o.l. Medlemmene oppfordres til å sende bilder
de ønsker å dele til styret (se e-postadresse til styret nedenfor).

Hjemmesiden er søkbar fra Google. Styret ønsker gjerne tilbakemeldinger på bruken av hjemmesiden nå
som den er oppgradert.
E-post:
E-post brukes fortsatt til innkallinger, men er noe tungvint da e-postadresser stadig skifter, samtidig som
medlemsregisteret er vanskelig å holde ajour. Vi setter stor pris på om dere kan gi beskjed om endringer av
e-postadresse til styrets e-postadresse (vist ovenfor). Endringer kan også meldes på hjemmesiden (på
nettsiden Adresseendring).
Løypekjøring
I slutten av 2014 kjøpte Makalaus Løypelag en løypemaskin som har stått for all løypekjøring sesongen 20142015 og den sesongen vi er inne i – 2015 – 2016. Vinteren 2014-2015 var i begynnelsen preget av lite snø og
litt mye stubber og stein i løypetraseen. Dette gjorde sitt til at det var litt dårlige /mangelfulle løyper i
starten. Det var nødvendig å kjøre forsiktig for ikke å ødelegge løypemaskinen. Lenger ut på sesongen kom
det mer snø noe som gjorde at det ble lettere å kjøre løyper, og det har stort sett vært bra resten av
sesongen. Før jul 2015 var det ikke nok snø til å kjøre løyper, men på nyåret kom snøen og vi har fått se
utrolig mange flotte løypebilder fra medlemmene. Tidspunktet for løypekjøringen, og hvilke traseer som skal
kjøres er svært viktig for medlemmene, og løypekjøringen blir derfor fortløpende evaluert for å kunne levere
det beste produktet til våre medlemmer.
Dugnader
Høsten 2015 ble det gjennomført dugnad over 3 helger med svært godt oppmøte. Vi vil berømme alle flinke
hyttefolk som har deltatt med stor iver og entusiasme i dette arbeidet. . Vi konsentrerte oss om følgende
områder/aktiviteter:
 Rydding av område rundt nytt broløp over Reina.
 Gjøre hele «Liaåsen-runden» kjørbar med løypemaskinen, både ned til Ormekula og en ny trase
forbi Myrkjegongi.
 Ny trase fra Stavadalen og ned til Liastølen – her deltok flest fra Liaåsen–siden, men også noen fra
Stavadalen.
 Flere deltok også lenger ut i løypenettet på Liaåsen.
 På høsten ble det brukt gravemaskin for å rette ut traseen i Myrkjegongi – med meget bra resultat.
Sosiale aktiviteter
Rakfiskarrangementet er en tradisjon, og også i år var det felles busstransport frem og tilbake til Fagernes.
«Makalaus Open» ble arrangert for tredje gang i påsken, et populært og morsomt arrangement med ca. 80
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deltakere i 4 klasser, som ble avsluttet med After Ski på Makalausbua. Påskeskirennet for barna ble også
arrangert i barnebakken, og her fikk de aller minste mulighet til å kjøre om kapp med både store og små i en
morsom og utfordrende parallellslalomløype.
Styret tar sikte på å evaluere hvilke sosiale aktiviteter som skal legges inn som faste punkter fremover. Det
vil være positivt om vi kan etablere forskjellige grupper med arrangører, som kan påta seg å stå for
arrangementene.
Innspill fra medlemmene:
Adkomstveien til Stavadalen: Styret har fått noen henvendelser vedrørende veivedlikehold, særlig av
Tverrbergvegen og Utsiktsvegen. Kommentarene går særlig på «vaskebrett» og huller. Styret planlegger å
ta en samtale med grunneier når vårsesongen kommer for å avklare forventninger til vedlikehold av veien.
**********
Med dette avsluttes årsberetningen for perioden 01.01.2015 – 31.12.2015.

__________________________________
Anders Aagenæs

__________________________________
Ingjerd Sollie

__________________________________
Jan Tore Richardsen

__________________________________
Vidar Skoglund

__________________________________
Kjell Ivar Moe
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