
Årsmøte i Kvamsfjellet Vel 12.08.18

46 medlemmer møtte opp i 2.etg i nyrestaurerte Rondablikk hotell. 

Valg av møteleder, Eystein Brustuen og referent Ruth Barsten 

Godkjenning av innkalling og dagsorden                                                                                          
Godkjenning av styrets årsmelding. (vedlegges)                                                                                       
Godkjenning av regnskapet, perioden 01.01.2017 til 31.12.2017, presentert av Jonny Mathisen 
Kvamsfjellet Vel har hatt 336 medlemmer for 2017, noen av disse har ikke betalt årskontingenten. 
Totale inntekter i regnskapsåret 2017 er kr 87550,- (fire tusen mindre enn året før)                  
Overskuddet er på kr. 26.457,-  (se regnskap vedlagt lenger ned). 

Revisors beretning. Godkjent   

Valg av styret, godkjent av årsmøtet:                                                                                                         
Eystein Brustuen (styreleder, fra 2018)                                                                                                                  
Jonny Mathisen (styremedlem fra 2017)
Ruth Barsten (styremedlem, gjenvalgt fra 2018) 
Kjersti Rudland (styremedlem fra 2018)                                                                                                               
Bjørn Bergundhaugen (styremedlem fra 2018)                                                                                             
David Torgersen (styremedlem fra 2018)
Anne Aulie (vararepresentant fra 2017)                                                                                                      
Randi Harildstad Bjørgeengen (vararepresentant fra 2018)

Valgkomite består av tre personer for henholdsvis 1, 2 og 3 år
Bjørn Bordal, Tom Grøndahl, Kvinne (velges ved første styremøte)

Revisor Torunn Sigstad tar oppgaven videre, godkjent.   

Styrets forslag om  fortsatt kr 250,- i årskontingent, ble godkjent. Årsmøtet diskuterte hvordan få inn 
årskontingenten på en enklere måte. Registrering av nye medlemmer fungerer dårlig og er svært 
tidkrevende. Styret har fått i oppdrag å prøve å finne andre måter å organisere medlemsoversikt og 
-innbetaling på, og lettere finne ut hvor mange medlemmer som faktisk er med oss. Det er mange 
kloke hoder i medlemsmassen og en av dem,Tove Haug, ønsker å bidra litt i dette arbeidet. 

Mottatt sak: Rondane Kvamsfjellet Turløypelag (RKT) har søkt om at Velet overfører penger fra en 
«driftsmiddelkonto» i forbindelse med det tidligere sykkelprosjektet i Kvamsfjellet. RKT ønsker å 
bruke midlene til å utbedre og vedlikeholde traseen Fryosen–Luseby. Dette ble godkjent og styret vil 
overføre ca kr 9000,- til RKT i tilknytning til søknaden.

Orientering fra RKT, ved Are Krohg: 

Krogh informerte nærmere om hvordan de 9000 kronene skal brukes, og hevder at kjerrevegen ikke 
skal raseres som noen frykter. De er i dialog med Nasjonalparkstyret som har strenge regler for 
ferdsel i landskapsvernområdet.

RKT har planer om å øke kjørefrekvensen for løypemaskina vinterstid, men selve løypetraseene på 
Kvamsfjellet er en utfordring, og ber om forståelse for at ikke alle løypene kan være nykjørte til 
enhver tid. Scooterløypekjøringa over Furusjøen skal forbedres. De skal også se på alternative 
løypetraseer når Peer Gyntvegen Sødorp ikke lenger vil tillate løypelegging på vegen, pga store 



vårløsningsproblemer. Løypekjøring der vil stoppe etter vintersesongen 2018/2019.                          
RKT har sine årsmøter i påsken og ønsker flere velkomne til å delta.

Orientering om VA-utbyggingen på Kvamsfjellet (vann- og kloakk), ved Bjørn Bjørke fra kommunen

Hele VA-prosjektet blir ferdig august 2019 i følge Bjørke. Han henstiller alle til å ta en kikk på 
Krokbekken som han mener er et godt eksempel på hvordan det blir seende ut etter inngrepet 
Prosessen har vært oppstykket og forsinket, også fordi fire grunneiere nekter tilgang på noen 
områder. Bjørke sier at de innen midten av september vil ha fått tilgang på alle nødvendige arealer. 

I første omgang vil vannforsyninga komme fra Årvillingen, deretter bli det etablert et vannverk i 
Furusjøen (ca 2021). Prøvetaking viser at annkvaliteten er bra, både til bading og vannproduksjon. 

Det har sett spesielt ille ut i anleggsperioden ved Vålåsjøen og Vassimillom. Bjørke sier det skyldes 
venting på en pumpestasjon. «Den er like om hjørnet». I tillegg skal E-verket trekke kabler, og dette 
går litt i rykk og napp. I følge kommunens kontrakt med entreprenør SKAL alt gjenopprettes slik det 
var. Befaring vil skje både ett og to år etterpå. 

Det ble mange spørsmål om hvorvidt hytteeierne som skal koble seg på vann- og kloakk kan velge 
andre enn hovedentreprenør Stian Brenden til å utføre de siste 10 meterne fra tilkoblingspunkt og til 
hytteveggen. Dette er fritt frem, men altså ikke så enkelt. Størrelsen på den enkelte hytteeiers  
pumpestasjonen kan visstnok ikke beregnes før entreprenørselskapet Brenden har levert tett anlegg 
ferdig og trykket er målt høsten 2019, i følge Bjørke. Mange føler seg ført bak lyset pga for lite 
informasjon om de siste meterne, og den høye prisen (mer enn kr 99.000,-) som Brenden har satt for 
å ferdigstille de 10 meterne til hytteveggen. 

Hytteeier Erik Bjertness oppfordret kommunen og Bjørn Bjørke til å ta på alvor revegeteringen av de 
20 meter brede anleggstraseene, overskuddsstein bør fjernes, han savner en detaljert fremdriftsplan 
og cirka-dato for tilkobling. «Det bør være mulig å beregne pumpestørrelse og trykk til den enkelte 
hytte allerede nå», sier Bjertness og flere i salen, mens Bjørke henviser til at kommunen følger avtalt 
kontrakt på dette punktet, nemlig vente til hovedanlegget avsluttet. Kommunen bes ha en lengre 
oppfølgingsperiode enn to år etter at anlegget er ferdigstilt. 

Steinknuseverket som dukket opp på Rondedokka (plassen nedenfor Rondablikk) ble varslet på 
kommunens påskemøte i fjellet, men kom overraskende på mange. Det blir der til ca ut september.

Utbygginga påvirker gytebekkene på fjellet, og Bjørke sier at de er i dialog med Fylkesmannen om 
dette. «Etter 15. september skal det ikke foregå noe som kan påvirke gytinga der». 

Flere uttrykte ønske om større engasjement fra kommunens side i utbyggingsprosessen, blant annet 
å tenke fremtidsrettet og kreativt i dette unike fjellområdet. Bjørke påpeker at kommunen ikke 
blander seg inn i hvordan entreprenøren håndterer for eksempel ovserskuddsmassen, men møter 
opp i anleggsområdet ca 2 ganger i uka, og fyller ut skjema ved evt avvik fra kontrakten.

Eventuelt:

Bente Backe har hytte ved Årvillingen og oppfordrer båteiere til å fjerne båter som ikke skal ligge der. 
Har du ingen avtale med grunneier, må båten fjernes etter maks ei uke.

Kvamsfjellet Vel håper alle bidrar til at fjellområdet holdes fritt for skrot og søppel, og takker særlig 
dere som plukker opp plast og annet som slenger i fjellheimen. Takk også for at dere bruker 
nettsidene våre til å skaffe og dele info, varsle om diverse hendelser og stemningsrapporter.

Vi sees i fjellet!                                                                                     Vennlig hilsen Styret i Kvamsfjellet Vel


