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Referat frå årsmøte i Kvamsfjellet Vel 

  
Rondablikk, søndag 6. august 2017 kl. 10.00 - ca. 12.00 

  
  
1. Valg av møteleder og referent 
Hildegunn Bjørgen møteleder 
Inger Johanne Solli referent. 
 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  
3. Godkjenning av styrets årsmelding. (ligger som vedlegg nederst i referatet) 
 
 
4. Godkjenning av regnskap 
 
På møtet knyttet styrelderen disse kommentarene til regnskapet for  2016: 
  
  
REGNSKAPSPERIODEN ER FRA 01.01.2016  TIL 31.12.2016 
  
Regnskapsåret 2016 viser et overskudd   på kr. 35.134.- mens det for regnskapsåret 2015 
viste et overskudd  på kr. 16.803.- 
  



 

 

TOTALE INNTEKTER ER KR. 91.500.-, herav annonseinntekt kr. 10.000.- 
på 2016 og 92.750.- på 2015, herav annonseinntekt kr. 11.000.- 
  
Av medlemskontingenter for 2016 så er det kr. 34.791.- som ikke er betalt 
Den 21. juni ble det kjørt ut betalingsanmodning vedr. kontingenten for 2016 
  
  
AV MEDLEMSKONTONGENTER Fra 2012-2015 så er kr. 21.322.- som ikke er betalt. 
  
Fra salen kom det forslag om at alt dette føres som tap med kr. 7.000.- 
pr. år framover fra 2017. Det kommer det nye styret til å gjøre.  
 
  
 Medlemmer for 2016 = 311 stk. 
 
5. Revisors beretning. Godkjent 
  
 
6. Valg til styret 
 
Styret 
 
På valg var: Knut Sætre, Simon Killi, Anne Korsvold Saglien og Hildegunn Bjørgen. 
Ingen av de fire stiller til gjenvalg. 
  
Eystein Brustuen, Inger Johanne Solli, Simen Opsahl og Ruth Barsten er valgt til 2018 
 
Styremedlemmer velges for to år. 
Nye styremedlemmer foreslått og valgt inn på årsmøtet:  
Bjørn Bordahl 
Johnny Mathisen 
 
Styret har hatt åtte medlemmer, men fra nå er det seks medlemmer og to vara 
 
To varamedlemmer valgt inn på årsmøtet:  
Anne Aulie  
Thor Marius Berg 
 
Bjørn Bordal har sagt ja til å bli styrets nye leder. 
 
7. Valg av revisor 
Torunn Sigstad tar oppgaven videre.  
  
8. Fastsette årskontingent. 
Styret foreslår kr 250 pr år, samme som i fjor.  
Årsmøtet diskuterte ikke beløpet. Men hvordan greie å få inn betaling. Registrering av nye 
medlemmer fungerer for dårlig. Mange melder fra, men får ikke innbetalingskrav. Listene 
blir ikke ajourført raskt nok.  
Hildegunn orienterte om at kravet og purring har kommet på ulike år, slik at det har skapt 
forvirring. Nå kommer krav og purring samme år! Det betyr at i år får alle som ikke har 
betalt ei purring for 2016 (kom i juni) og ei purring for 2017. 
Orden på innbetaling og medlemslister blir prioritert oppgave for det nye styret. 



 

 

 
 
  
9. VA-prosjektet kort orientering fra kommunen 
 Arne Sandbu og Bjørn Bjørke orienterte. De fikk mye god tilbakemelding fra folk i salen. 
Positivt at de var på plass.  
(se referat fra dette punktet lengre ned i referatet) 
 
10. Behandling av mottatte saker 
 
Svein Andresen, styreleder i RKT, var til stede og orienterte om arbeidet med ski – og 
sykkelløyper. Og om finansiering av ny løypemaskin. Den er kjøpt inn og kommer i drift i 
november. I forbindelse med orienteringen kom denne mottatte saken opp:  
 
Simon Killi har skrevet: 
Med henvisning til vellets vedtekter, jfr. pkt. 1.3..... 
 
"Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av 
felles interesse" 
  
Jeg tillater meg å foreslå at årsmøtet i Kvamsfjellet vel tar stilling til om, og evt. med hvilket 
beløp (forslag fra Hildegunn et sted mellom 10.000-30.000), vellet skal yte et økonomisk 
engangsbidrag til Rondane Kvamsfjellet Turløypelag ifm. med sistnevntes investering i ny 
løypemaskin. Evt. kan årsmøtet gi styret nødvendig fullmakt til å gjøre en vurdering og 
fatte en beslutning. 
  
Årsmøtet burde være vel kjent med hvilken betydning gode løype- og stinett har for 
medlemmenes trivsel på Kvamsfjellet, og RKT spiller en uvurderlig rolle i arbeidet med å 
utvikle og vedlikeholde disse nettene. Når RKT etter grundige overveielser har funnet det 
nødvendig å investere i ny løypemaskin, synes jeg det vil være riktig at vellet yter et 
bidrag. Vellet vil tilsynelatende være i " godt selskap" ettersom betydelige bidrag også ytes 
fra kommunen på kr 350', Sparebankstif DnB kr 300' og Sparebank 1 Gudbrandsdal med 
kr 100'. Styret i RKT vil også gjøre henvendelse til sine medlemmer, næringsdrivende og 
andre om et ekstra tilskudd til denne investeringen" 
 
Årsmøtet støttet forslaget og gav styret fullmakt til å sette beløpet.  
  
 
  
11. Eventuelt 
Fra salen kom det opp et forslag om at vellet tar tak i forsøplingen rundt Furusjøen. Det er 
særlig etter pilkere det ligger igjen en del pilker, griller, sparker (!), snører osv. Det er også 
et problem med "førerløse" båter som driver på land eller gamle båter som ingen eier.  
Tema ble også tatt opp i fjor, da var det spørsmål om alle båtene rundt Årvillingen.  
 Arne Sandbu fra kommunen minnet om at grunneier skal spørres før noen legger fra seg 
en båt på bredden.  
Påtroppende styre tar med seg saken om forsøpling.  

 
 
 
Referat fra informasjon med kommunen. 
Rådmann Arne Sandbu la fram refleksjoner rundt arealplanen. Om vekst og vern.  



 

 

-Vi må ha fokus på å ta vare på uberørte områder samtidig som vi fortetter andre steder. 
Vårt fortrinn er nærhet til Rondane og uberørt natur. Dette må vi i kommunen bevare som 
vårt fortrinn, vi skal ikke bli et megatett område. Vi må finne vår form på dette. Arealplanen 
skal i kommunestyret. ”Markagrensa” skal bli opprettholdt. 
Bjørn Bjørke orienterte om VA-anlegget.  
-1. September er det oppstart av prosjektet. Entreprenøren starter med rigging og 
forberedende arbeid da. Planen er at alt skal være ferdig 1. September i 2019. 
Det ser ikke ut til at det blir store endringer i forhold til det som ligger i planen nå, men litt 
kan det bli i traseene. Det kan bli forsinkelse i noen områder fordi enkelte grunneiere sier 
nei til å avstå grunn, her kan det bli ekspropriasjon. 
  
Selvfallsområder er enklere enn der du må ha egen pumpe. (altså der det er 
nedoverbakke!)  
Vassverket: I starten er det Årvillingen Vassverk som brukes. Etter hvert skal det bygges 
nytt vassverk ved Furusjøen. 
Gudbrandsdalen Everk er med og legger strøm samtidig, likeså fiber.  
Spørsmål: Hvor stort er vassverket dimensjonert?  
I følge kommunen, mer enn stort nok.  
 
Spørsmål: Hva bestemmer om egen pumpestasjon? Det har med fallet i terrenget å 
gjøre, men mange steder rundt Furusjøen er det forholdsvis flatt og kupert så mange må 
ha pumpe. 
Spørsmål: -Risikerer vi at ledningen blir liggende i veien. I så fall kan det fort fryse 
når veien blir brøyta  
Svar fra Bjørn B: Ja, planen er å legge ledninger der det ikke blir brøyta slik at snøen 
isolerer på vinteren. 
Vil pumpene har støy? Neppe. 
 
Spørsmål: Vil entreprenøren prise hver enkelt hytte ut ifra forholdene til hytta?  
Svar: ja, og hver enkelt hytteeier må ha dialog med entreprenøren.  
Entreprenøren har i sitt anbud å forhandle pris og anbud med hver enkelt hytte utifra 
naturlige forhold. Noen steder trengs det større pumper, men ofte er det kort ledning og ei 
enkelt pumpe.  
 
Spørsmål: Kvamsfjellet vel har bedt kommunen gjøre arbeidet så skånsomt som 
mulig for naturen. Hvordan går dette og hvordan er entreprenøren gjort kjent med 
dette? 
 
Svar: I anbudet til entreprenøren ligger krav om å ta hensyn til naturen. F. eks å unngå å 
grave og drenere i myr så hytteeiere ikke får bekker inn mot hytta i grøfta. 
 
Spørsmål:Hvordan er det konkretisert i kontrakten at de skal ta hensyn til naturen? 
F. Eks skal massa legges ut igjen i terrenget ,evt litt revegetering. 
 
Spørmål: Hva skjer med eksisterende vassverk?  
 
De kan bli overtatt av det offentlige, men ikke krav om tilknytningskostnader. 
Spørsmål: Er det en stor nok og seriøs entreprenør? 
Det er Stian Brenden Maskinservice. En stor nok entreprenør som har godt ord på seg! 
 
Spørsmål: Internett er snart et ”must” for hytter, ikke minst for å få med unger og 
ungdom dit! Hva skjer egentlig med fiber?  



 

 

 
Kommunen mener det er lurt å legge trekkrør for fiber nå, så vi slipper å grave en gang til.. 
Fiberen må skytes inn seinere.  
Kommunen har kontakt med flere leverandører, men det blir opp til dem om de vil satse på 
å legge fiber der.  
 
Spørsmål: Vil kommunen gjøre noe for at det blir fiber også i hytter som ikke er 
tilknyttet det nye anlegget?   
Kommunen svarer at det ikke står på planen 
Salen meldte saken inn til styret for vellet.  
 
Spørsmål: 
Blir det mulig å bygge større hytte enn det som er bestemt i planene for å få plass til bad? 
Arne Sandbu sier at her er det fylkesmannen som må avgjøre, men vi ønsker en viss 
harmonisering. Samtidig, her kan det blir ulikt på ulike områder, f. Eks der hytter ligger tett 
er det vanskeligere å tillate større hytte. Maksgrense på 150 m2. 
 
Vesle-Årvillingen. Det var en plan om å legge en tursti rundt der, 6 meter brei. Bruke 
overskuddsmassa. Det skjer ikke nå, overskuddsmassa skal i utangspunktet legges inn i 
gruveområdet. Men kommunen har ikke lagt det helt på is, det KAN bli anlagt turstier med 
overskuddsmasse, også rundt Vesle-Årvillingen. 
Styret i Kvamsfjellet Vel har sendt en kommentar til planen og bedt kommunen gjøre en 
vurdering av dimensjon og nytte av en tursti rundt Vesle-Årvillingen. 
Arne Sandbu fortalte at det trengs mer arenaparkering i forbindelse med store 
arrangement og at noe av massa kan brukes også til det. Og  dette må også sees i 
sammenheng med anlegg av en evt gangvei rundt Vesle-Årvillingen.  
 
På møtet med kommunen i påske ble det av kommunen etterlyst kontaktpersoner for VA-
anlegget blant hytteeiere Dette har ikke kommunen fulgt opp, de noterte seg det nå. 
 
 
Disse møtte på årsmøtet: 
Espen Urbye 
Ingrid Kristine Bjørnå 
Ståle Urbye 
Thor Sætre 
Målfrid Sætre 
Svein Andresen 
Eystein Brustuen 
Thor Marius og Heidi Berg 
Heine Meyer 
Inga-Mari Krog Martinsen 
Marianne Øgard Bergh 
Anne Margrete Holth 
Solveig Brekke Skard 
John Olav Skard 
Liv og Håkon Løftingsmo 
Bjørn Østberg 
Anita Heiberg 
Haakon Brein Benestad 
Geir Budsberg for Nelli Budsberg 
Knut Gulbrandsen 



 

 

Steinar Killi 
Eskil Killi 
Bjørn Bordal 
Grethe Wold 
Reidun og Roger Rødseth 
Bente Bakke 
Randi Viksjø 
Anne Ragnhild Korsvold Saglien 
Atle Schjøtt 
Inger Selsjord 
Inger Johanne Solli 
Hildegunn Bjørgen 
Arne Sandbu  (Nord-Fron kommune) 
Bjørn Bjørke (Nord-Fron kommune) 
 
 
 

 
  

Styrets årsmelding 1/1- 31/12  2016 
  

Årsmøte 2016 ble holdt på Rondablikk lørdag 6/8 kl. 1500. Ca. 40 personer deltok på 
møtet. Referat er utsendt 
  
Gjengroing av kulturlandskapet 
Også i 2016 har det vært en ordning der hytteeiere kan legge kvister og busker ved 
Rudland Fjellsenter. Kommunen har tatt ansvar for bortkjøring vederlagsfritt. Dette var et 
prøveprosjekt som varte i to år - i 2015 og 2016. Ordningen var også i år populær. 
 
Kvamsfjellet Vel (KFV) har vært i kontakt med kommunen for å få til samme avtale for 
2017, men kommunen vil ikke videreføre prøveprosjektet. KFV arbeider med å få til en 
ordning igjen, men foreløpig er det ingen samleplass for kvist og busk i 2017. 
 
Vellforeninga gjennomførte også et ryddeprosjekt ved Hovde. Einar og busker ble fjerna, 
kjørt bort og brent. KFV tok initiativ til prosjektet, fikk tillatelse av grunneier, gjennomførte 
og kosta prosjektet. Prosjektet ble omtalt i ulike medier og skulle tjene som eksempel på 
hvordan kulturlandskapet endres ved rydding. KFV betalte 13.000 for hele arbeidet. 
  
Styret sendte rett før årsskiftet 2016/2017 en henvendelse til flere lokale lag og foreninger 
som kan være interessert i å engasjere seg i arbeidet mot gjengroing. Styret har ikke hatt 
kapasitet til å følge opp denne henvendelsen før sommeren 2017, men KFV vil ha fokus 
på dette arbeidet i årene framover. Gjengroing er et tema styret kan ta med kommunen i 
dialogen om utviklingen på Kvamsfjellet. 
  
 
Vann og avløp for Furusjøområdet 
Kommunen arbeidet videre med prosjektet nå også med oppstart. KFV har tatt på seg en 
oppgave med å holde kontakt med kommunen for å sikre lik og hurtig informasjon til alle 
medlemmer som er berørt. Etter årsmøtet sendte styret et brev til kommunen der vi stilte 
spørsmål om kommunen i sin anbudsutlysning har lagt til grunn at arbeidet bør gjøres så 
skånsomt som mulig for naturen. Og vi tilbød oss å hjelpe kommunen med å bringe 
informasjon om VA-prosjektet til våre medlemmer.  Vi har hatt to faste styremedlemmer 



 

 

som har holdt kontakt med kommunen og publisert nyheter på vår Facebookside og 
nettsiden Kvamsfjellet.no 
Byggestart var ventet høsten 2016, men ble utsatt. 160 hytteeiere har meldt seg på 
prosjektet 
  
Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag (RKT) 
Høsten 2016 ble RKT omorganisert fra å være et andelslag til å bli en forening. Ellers er 
formålet til laget helt likt. 
Svein Andresen fortsatte som vellets representant i styret, han er også styreleder. 
Løypelaget hadde en stabil driftssituasjon, og leverte gode løyper gjennom vinteren. 
Løypelagets styre sliter med å få økt oppslutning om virksomheten. Skal det fortsatt kjøres 
skiløyper, ser de gjerne at flere blir medlemmer. Det ble på årsmøte oppfordret til at flere 
hytteeiere melder seg inn i RKT. 
  
  
Kvamsfjellet.no 
Vellforeningens nettside driftes av Webio AS, Vinstra. 
Styret forsøker etter beste evne å opprettholde informasjon om relevante temaer av 
interesse for medlemmene. Ellers blir oppdatert informasjon lagt ut på KFV sin Facebook-
side også. Denne siden er enklere å håndtere og informasjonen blir lagt ut raskere her enn 
på kvamsfjellet.no. Vi oppfordrer medlemmer til å følge med på begge nettsidene. 
Kom gjerne med konstruktive forslag til forbedringer. 
  
Økonomi 
Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 16.544 for 2015. Totale inntekter var 92.750, 
mot 93.500 i 2014. 
Regnskapshonorar til Vekstra Regnskap, Vinstra er avtalt til maksimum kr 25.000 pr år. 
Mye tid brukes til å identifiserer innbetalingene av medlemskontingenten til rette medlem. 
Hvis alle bruker KID nr som står på innbetalingsblanketten, letter det arbeidet for 
regnskapsfører. 
Likviditeten er god og beløper seg til kr 110.000 ved årets utløp. 
  
Styret 
På årsmøte ble Hildegunn Bjørgen  ny leder og Finn Strøm Gundersen gikk ut av styret 
Ruth Barsten ble 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) 
  
  
  
  
  
  

http://kvamsfjellet.no/

