
 

Referat fra årsmøtet i Kvamsfjellet Vel på Rondablikk 06.08.16 

1. Valg av møteleder og referent. Godkjent.  

Finn Strøm-Gundersen leder møtet og Inger Johanne Solli er referent. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

3. Godkjenning av styrets årsberetning 

4. Godkjenning av årsregnskap uten kommentarer. Største utgift er til  regnskap, der 

mesteparten går til arbeid for å få inn kontingent. 

5. Revisors beretning. Ingen anmerkninger.  Beretning overlevert styret. 

6. Valg av revisor: Torunn Sigstad held fram 

7. Fastsettelse av årskontingent – som i fjor: 250,-  

8. Valg til Styret:  

Hildegunn Bjørgen er ny leder og Finn Strøm Gundersen går ut av styret 

Ruth Barsten valgt inn som ny styremedlem 

Simen Opsahl (gjenvalg) 

Inger Johanne Solli (gjenvalg) 

Knut Sætre (til 2017) 

Anne Ragnhild Korsvold Saglien (til 2017) 

Simon Killi (til 2017) 

Eystein Brustuen (til 2018) 

 

Mottatte saker 

- Vann og kloakksaken. Eystein Brustuen fra styret informerte etter kontakten med 

kommunen. Han legger alt han får fra kommunen ut på Facebooksida.  

o Spørsmål fra salen:  

Er det vedtatt at arbeidet skal starte? Kommer det til å bli vedtatt? 

Svar: Anbudet går ut i september heter det nå. Tidligst oppstart neste vår 

Spørsmål: Vil velet ta et initiativ for å få samordna for å få lagt rør/installasjon inn i 

hver enkelt hytte. 

Finn Strøm-Gundersen: Rent prinsipielt kan ikke velet være en kontraktspartner, det 

må være mellom entreprenør og hytteeier. 

Simen: Folk kan gå sammen i de enkelte hyttegrender. 

Hildegunn: Oppforder alle til å legge sine gode erfaringer på Facebooksida vår. 

Pumpestasjoner -  

Innspill fra salen: Kan veket sikre at vi får riktige entreprenører som gjør dette 

skånsomt? 

Erik Bjertnes har sendt et brev (vedlagt referatet) som Styret bruker som et 

utgangspunkt for et brev til kommunen.  Vi oppfordrer kommunen til å fare varsomt 

med landskapet. 

- Gjengroingsproblematikken: Vi har også i år oppsamlingsplass på Rondaplassen, der velets 

medlemmer kan levere avfall fra eiga tomt! Oppfordring til å videreføre arbeidet med å 

stoppe gjengroinga! 

- Ola Stormorken rydder eine for folk – tar ca 700 kroner timen! 

Vellet har bevilga 7000 kroner som et prøveprosjekt på Hovde. Slik som har vært gjort på 

Fryvollene tidligere. Prosjektet blir gjennomført i løpet av høsten 



Saker fra salen:  

-Det ligger for mange båter rundt Årvillingen.  Dei ligg der år etter år, og dei bør bli fjernet om de ikke 

blir brukt! Svar fra  Hildegunn Bjørgen. - Dette er neppe en sak for styret i velet, men hun oppfordret 

forslagsstiller om  å ta saken opp på Facebooksida til vellet 

 

- Utvendig belysning for hytter – noe vi kan gjøre for at folk demper seg? Samme svar som vedr båter 

ved Årvillingen: Facebooksiden er operativ, og det er ikke bare styret som kan legge inn informasjon 

og oppfordringer der. Skriv på Facebook!  

Vellets styre vil gi en oppfordring om at folk bør tenke på naboer og andre som ferdes i fjellet og ikke 

”forurense” unødig, hverken med lys eller båter som ikke brukes.  

- Kan velet bli en paraplyorganisasjon for alle hytteforeningene på Kvamsfjellet?  Spørsmålet kom fra 

en hytteeier på Rondablikk Panorama. Ønske om å kunne stå sterkere sammen. Det er etablert 

mange små velforeninger for ulike hyttegrender. Helt greit, men vi står sterkere sammen, så alle 

hytteeiere på Kvamsfjellet er velkomne til å bli medlemmer i Kvamsfjellet Vel. 

Informasjonssak 

Svein Andresen fra Rondane/Kvamsfjellet Turløypelag informerte om arbeidet der.  

Nå ønsker laget å kunne tilby løyper litt tidligere i førjulssesongen.. Det blir derfor jobba for å få 

bedre grunnforhold,  innover mot Hovde og Frydalen – der er det mulig å legge løyper tidligere. 

Likeså mot Vassimilliom og Vålåsjøkrysset. 

Det blir kjørt opp løyper i jule- og nyttårshelga, to uker vinterferie og i påska. Elles i helgene. 

Laget hadde trengt større likviditet for å få bytta ut løypemaskina. Det er ei investering på 2 mill pluss 

moms. 

Hans Petter Ruststuen skal kjøre løypemaskina også i år 

Medlemsliste for løypelaget ligg ute slik at alle kan se.  

Årskontingenten er nå 750,- kroner pr andel. Styet i velet oppfordrer alle som bruker løypene om å 

betale kontingent eller andel til løypelaget. 

 

 


