Årsberetning Stavadalen Hyttevel 2019
Når vi nå skriver Årsberetningen for Stavadalen Hyttevel for 2019, påvirkes vi naturlig nok av koronakrisen
som har rammet alle, også hytteområdet i Stavadalen og lokalsamfunnet i Sør-Aurdal. Sett i forhold til
dette forløp fjoråret som normalt, og vi gir nedenfor en oppsummering av aktiviteten i Stavadalen
Hyttevel for 2019.
Årsberetningen gjelder for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019.
Styrets sammensetning
Styret har siden årsmøtet 29. mars 2019 bestått av:
● Anders Aagenæs, styreleder
● Erik Torkildsen, styremedlem (kasserer) NY
● Radu Olsen, styremedlem NY
● Jan Tore Richardsen, styremedlem (nettansvarlig)
● Nina Arnessen, styremedlem
● Sigrun Vold-Johansen (aktivitetsansvarlig)
Sigrun Vold-Johansen meddelte i høst at hun ikke har kapasitet eller mulighet til å sitte i styret resten av
perioden, og har derfor ikke deltatt i styremøter etter dette. Sigrun har nå solgt hytten og flyttet.
Aktivitetsområde og medlemmer
Styret har i 2019 på vanlig måte konsentrert sin virksomhet om løypearbeid i området gjennom deltakelsen i
Makalaus Løypelag SA, og sammen med Liaåsen Hyttevel. Vi har som vanlig avholdt dugnad, hatt løpende
kommunikasjon med medlemmene og gjennomført noen få sosiale aktiviteter. I tillegg har velet tatt opp
spørsmålet om størrelsen på avgiften til vann og avløp med grunneier, og har også kommentert forslag fra
Sør-Aurdal kommune om endring av reguleringsbestemmelsene, se nedenfor.
Hovedaktiviteten er gjennomføring av årets dugnad i høstferien, der vi har klargjort traseene for
vintersesongen som nå er avsluttet.
Medlemsregister
Oversikten over alle medlemmer, med e-postadresser og telefonnummer, er oppdatert gjennom året. På
grunn av nye hytter på Stavadalstoppen har det blitt en del nye medlemmer, noe vi setter stor pris på. Også i
nedre del av hyttefeltet har det vært en del utskiftninger, og vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til
Stavadalen. Pr. april 2020 er det registrert 99 hovedmedlemmer i velet, så snart bikker vi 100!
Styret har besluttet å bruke web-løsningen «Styreweb» fremover, som skal gi en lettere og bedre oversikt
over medlemmer. Erik Torkildsen har gjort en kjempejobb med å registrere medlemmer inn i systemet, og
det vil komme mer info om dette fremover.
Styremøter og øvrige møter
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2019. For øvrig er det løpende kommunikasjon på telefon og e-post om
aktuelle saker.
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Økonomi - regnskap 2019
Inntektene i 2019 har vært totalt på kr. 182 036,-, inklusive innbetalinger for 2018 som ble innbetalt i 2019.
Kun 6 hytteeiere har foreløpig ikke betalt årets årskontingent. Som vanlig har ubebygde tomter og grunneier
ikke betalt kontingent til hyttevelet.
Totale utgifter i 2019 var kr. 77 998,-. (hvorav bidrag til Makalaus Løypelag utgjorde kr. 70 000), noe som gir
et overskudd på kr. 104 038,-. som er 85 638,- høyere enn budsjett.
Pr. 31.12.2019 var saldo på velets konto på kr. 224 498,-. Etter at kontingenten for 2019 er innbetalt, er
saldo nå ca. kr. 245 744,-. Styret vil i løpet av 2020 behandle spørsmålet om økning av innbetalingene til
Makalaus Løypelag, i forbindelse med eventuell investering i ny løypemaskin. Makalaus Løypelag har planer
om å lage innstilling om kjøp av ny løypemaskin neste sesong.
Regnskapet har også for 2019 vært revidert av Brita Sandsbråten, og styret takker for hennes bidrag.
Budsjett for 2020
Budsjett for 2020 er hovedsakelig basert på pliktig kontingent fra ca. 100 medlemmer og gir inntekter på ca.
kr. 134 300. (Dette inkluderer også for sent betalt kontingent fra 2019. På utgiftssiden er løypekjøring
desidert største post med kr. 70 000, og det er også satt av en pott på kr. 5.000 til sosiale arrangementer.
Samlede kostnader er dermed budsjettert med kr 83 520,-. og dette gir et budsjettert overskudd på
kr. 50.780,-.
Likviditeten i Stavadalen Hyttevel er tilfredsstillende, og styret mener det er viktig å bygge opp noe reserver
til det blir behov for investeringer i Makalaus Løypelag.
Det vises for øvrig til fullstendig oppstilling av regnskap og budsjett.
Kommunikasjon med medlemmer og andre
Facebook, hjemmesiden og e-post er fortsatt grunnstammen i vår kommunikasjon med medlemmene.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/307937312580769/
Vi har fortsatt god aktivitet på Facebook, men denne konsentrerer seg om meldinger om vær, føre,
løypekjøring, standard på veien osv. Selv om mange nå ikke bruker Facebook så mye som før og det ikke er
mange meldinger i løpet av en uke, viser historikken fra 2018 at mye viktig informasjon legges ut. Facebooksiden er en viktig informasjonskanal, som er rask og brukerstyrt. De fleste sjekker Facebook for å få med seg
nyheter om løypekjøring, snø- og føreforhold – og selvsagt litt sladder! Se f.eks. nedenfor for info om
dugnaden! Vår oppfordring er: Legg ut alt som kan være til nytte eller glede for andre – bilder, kort info –
lang info og selvsagt litt sladder!
Vi har dessverre måttet blokkere noen meldinger på FB ifm. Korona-utbruddet. Vi håper og regner med at
FB-siden brukes til det den er ment for.
Facebook-gruppen kan også nås via en lenke på hjemmesiden til Stavadalen Skisenter:
http://www.stavadalen.no
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Hjemmesiden til hyttevelet: http://www.stavadalenhyttevel.no
Hjemmesiden er en mer «passiv» side, men for de som søker informasjon om Stavadalen Hyttevel, er det
viktig at vi har en samlet side med info. Jan Tore Richardsen har gjort en strålende innsats med å lage siden,
og oppdatere viktig info, og vi takker Jan Tore for dette svært nyttige arbeide.
Hjemmesiden er søkbar fra Google. Styret ønsker gjerne tilbakemeldinger på bruken av hjemmesiden.
E-post:
E-post brukes fortsatt til innkallinger osv. Send melding om adresse-endringer til styret på e-post eller på
Adresseendring
Vann- og avløpsavgift
Høsten 2019 ble vann- og avløpsavgiften til Stavadalen Holding øket ganske mye. Styret tok kontakt med
Vidar Stavedal, og undersøkte også Sør-Aurdal kommunes takster. Prisen ble vurdert å være i samsvar med
kommunens takster, og styret ble enige om å foreslå for medlemmene å akseptere prisøkningen. Samtidig
ble vi enige med Stavadalen Holding om at prisen heretter bare skal økes med konsumprisindeksen.
Løypekjøring
Sesongen 2018-2019 begynte sent, men snøen holdt ganske lenge, dvs. til langt ute i april. Løypene ble
veldig bra ut over sesongen.
Vi har holdt fast på løypekjøring fredag ettermiddag når været ikke er spådd alt for dårlig, da kjøres det
lørdag.
Dugnader 2019: 28. september 2019 og 5. oktober 2019
Det ble avholdt 2 dugnader; én den 28. september, og én den 5. oktober. Følgende oppsummering ble gjort:
28. september:
Litt slapt oppmøte på dagens dugnad med totalt 12 personer som møtte i øvre og nedre felt. Været var jo
ikke det beste, men godt nok for dugnad! Vi fikk bl.a ikke tatt ryddingen i Månedalen opp mot Makalaus,
men ellers ble det meste gjort. Bl.a stein nedenfor Flystøtta ble flyttet og merking mot bergknaus ble gjort,
skilt ble satt opp i Gryta og ved Bamsebu, Vipps-plakater ble montert på skikkelig underlag både ved
pumpehuset, på myra i øvre og på toppen av Skiheisen, samt at det ble ryddet og kuttet kvist på myra opp
mot Flystøtta samt fra myra og nedover mot bakken mellom Kroken og Makalaus.
Erik Torkildsen, Ulf Jonsson og Radu Olsen satte opp staur i Nedre hyttefelt og gikk traseen opp mot
Hallingfetveien og fjernet kvist. Kan med fordel tas vintertid – eller merkes. Veldig bra jobbet av de som
møtte opp i lett yr og tåke.
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Dugnadsgjengen klare for innsats etter oppmøte

Her skal det bli Vipps-bidrag!
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Anders og Egil setter opp «avviser» i bakken ned mot myra

5. oktober:
Vi fikk heldigvis hjelp fra hyggelige karer fra «toppen» (dårlig oppmøte fra nedre felt...) Ryddet oppover mot
Søndre. Trenger maskinhjelp for å bedre forholdene ved brua. Kjell Ivar Moe m.fl. ryddet opp mot
Månedalen. Takk for en hyggelig dugnad.
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Jan Tore, Petter og en til!
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.

På Liaåsen er det også gjennomført betydelig dugnadsinnsats.

Takk til alle for strålende innsats på dugnadene.
Sosiale aktiviteter
Rakfiskarrangementet er en tradisjon, og også i år var det felles busstransport frem og tilbake til Fagernes.
Sigrun Vold-Johansen har stått for dette supre arrangementet.
Styret vil fortsette å evaluere hvilke sosiale aktiviteter vi kan ha.
.

**********

Med dette avsluttes årsberetningen for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019.

_________________________________
Erik Torkildsen

__________________________________
Jan Tore Richardsen

__________________________________
Nina Arnessen

__________________________________
Vidar Skoglund

__________________________________
Anders Aagenæs

______________________
Radu Olsen
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