Årsmøte i Kvamsfjellet Vel
Søndag 8. august 2021, Rondablikk Hotell
Antall frammøtte:
-fysisk 35
-digitalt 50-60
Årsmøtet ble sendt direkte på Facebook-siden til Kvamsfjellet Vel og opptaket er lagret der og
tilgjengelig i sin helhet.

1. Valg av møteleder og referent
Vedtak: Christian Lund valgt til møteleder og Solveig Sigstadstø valgt til referent. Tom
Grøndahl valgt til å underskrive referatet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent

3. Godkjenning av styrets årsmelding
Christian Lund gikk gjennom årsmeldingen.
Vedtak: Årsmeldingen godkjent

4.-5.

Godkjenning av regnskap. Revisors beretning
Christian Lund gikk gjennom regnskapet. Det ble spesielt bemerket av innkrevingen av
medlemskontingent koster nå 22.000 kroner. Det er en økning på 9.000 kroner fra 13.000
året før. Dette er en forholdsvis kostbar innkreving og styret vil se på alternative måter å
gjøre dette på. På fjorårets årsmøte var det ønske om at regnskapet også skal vise en
oversikt over balansen. Dette er nå tatt inn og viser en egenkapital på 192.000 kroner.
Revisors merknader: Bra at balansen er tatt med. Foreningen har en solid økonomi og driften
er fornuftig. Det er riktig å se på alternative betalingsløsninger.
Vedtak: Regnskapet godkjent.

6.

Gjennomgang av vedtektene
Det er ikke foreslått noen endringer i vedtektene.

7.

Valg av styret og valgkomite.
Følgende er valgt til 2022: Eystein Brustuen (leder), Christian Lund (nestleder), Solveig
Sigstadstø, Bjørn Erik Jakobsen (styremedlemmer) og Lene Haugen (varamedlem).

Følgende er på valg: Erik Bjertness (styremedlem) og Tore Abrahamsen (vararepresentant). I
tillegg ønsker Unni Lundgard å gå ut av styret.
Valgkomiteen foreslår gjenvalg for Erik Bjertness og at Anita Heiberg blir nytt styremedlem
etter Unni Lundgaard. Mia Bergmann foreslås som nytt varamedlem etter Tore Abrahamsen.
Valgkomiteen har det siste året bestått av Tom Grøndahl og Ruth Barsten. Barsten er valgt
for ytterligere to år og Grøndahl fortsetter et år til. Det er også ønskelig med ytterligere ett
medlem, fortrinnsvis fra Nord-Fron. Det foreslås at styret får fullmakt til å supplere
valgkomiteen.
Vedtak: Valgkomiteens forslag vedtatt. Styret får fullmakt til å supplere valgkomiteen med
en tredje medlem.
Styret i Kvamsfjellet Vel har da denne sammensetningen:
Leder: Eystein Brustuen – valgt til 2022
Nestleder: Christian Lund – valgt til 2022
Styremedlemmer:
Erik Bjertness – valgt til 2023
Bjørn Erik Jacobsen – valgt til 2022
Solveig Sigstadstø – valgt til 2022
Anita Heiberg – valgt til 2023
Vararepresentanter:
Lene Haugen – valgt til 2022
Mia Bergmann – valgt til 2023
Valgkomite:
Tom Grøndahl – valgt til 2022
Ruth Barsten – valgt til 2023

8.

Valg av revisor
Chris Bjelke ble valgt i 2020 og det foreslås gjenvalg.
Vedtak: Chris Bjelke valgt som revisor til 2022

9.

Fastsettelse av årskontingent
Årskontingenten er 250 kroner og styret foreslår at dette videreføres.
Det forventes at antall medlemmer vil være rundt 300 ved utgangen av året. Men med omlag
1.000 hytter på Kvamsfjellet er dette fortsatt et lavt medlemstall. Innspill på årsmøtet om at

medlemmene gjennomfører en vervekampanje i sitt «nabolag» og at styret også
gjennomfører vervekampanjer på Facebook, eventuelt med premiering.
Vedtak: Årskontingenten fastsettes til 250 kroner og forslagene til tiltak for å øke
medlemstallet følges opp.

10.

Orientering om status for utbyggingen av vann og avløp.
Erik Bjertness orienterte. Power Point-presentasjonen fra redegjørelsen er tilgjengelig på
Velforeningens hjemmeside kvamsfjellet.no
Utbyggingen av tatt lang tid og det er fortsatt mange hytte-eiere som er frustrert over
manglende svar fra kommunen, manglende framdriftsplaner og manglende utbedringer etter
anleggsarbeidet.
Representanter fra styret i Kvamsfjellet Vel har hatt møte med Nord-Fron kommune og
Bjertness presenterte følgende planlagte tiltak i løpet av høsten 2021:
- Nord-Fron kommune sørger for at arbeidene med å utbedre vegene til Kvam seterveger blir
fullført. Entreprenøren skal sørge for utbedring av veger som tilhører øvrige veglag.
Kommunen blir involvert dersom det ikke blir enighet.
- Nord-Fron kommune har satt opp en lang liste over forhold som skal ordnes i henhold til
befaringer som er utført. Listen er basert på innspill fra hytteeierne. Noen innspill er ikke tatt
til følge av kommunen og er således ikke med på listen.
- Nord-Fron kommune vil kontakte de hytteeierne som ikke har fått gjennomslag for sine
innspill.
- Planen er at entreprenøren skal være ferdig med sine arbeider i løpet av høsten.
- Nord-Fron kommune vil gjennomføre en sluttbefaring med entreprenøren etter at anlegget
er ferdig.
På årsmøtet ble det påpekt at Velforeningen må følge opp slik at miljøtiltakene i hele
utbyggingsområdet blir utført i henhold til opprinnelig plan.
Fra styret ble det imidlertid understreket at velforeningen ikke kan gå inn i enkeltsaker og
representere hytteeiere i spørsmål som gjelder forhold mellom den enkelte hytteeier,
entreprenøren og Nord-Fron kommune.
Men generelt er anbefalingene fra Kvamsfjellet Vel for videre oppfølging av utbyggingen:
- Nord-Fron kommune gjennomfører befaring med entreprenøren på samtlige traseer før
befaring med hytteeiere og grunneiere. Entreprenøren må utbedre
manglene/anmerkningene før befaringen med hytteeiere og grunneiere. Kommunen må
utarbeide sjekklister for overtakelse av stikkledninger og kommunale traseer til bruk for
henholdsvis hytteeiere og grunneiere.
- Det må avklares hva som er minimumskrav for å godkjenne overtakelse.
- Det må sjekkes at leirplugger i grøfter er installert og fungerer.
- Veger tilbakeføres i opprinnelig stand.

Vedtak: Gjennomgang av status for vann- og kloakkutbyggingen tas til orientering.

11.

Beitedyr. Åpen diskusjon om spørsmål/problemstillinger knyttet til beitedyr.
Mange er opptatt av at det ikke er bare sau men også et økende antall ammekyr på beite på
Kvamsfjellet. Konfliktnivået er også høyt i enkeltområder. På årsmøtet kom det i hovedsak
fram positive holdninger til beitedyr. Men det ble også påpekt at det er et problem at gjerder
og eiendommer blir ødelagt, at dyrene kan være aggressive og at folk er redde. Det må være
mulig å gjøre tiltak, og det ble henvist til andre områder der det blant annet brukes
organisert tilsyn.
Styret vil følge opp saken videre. I første omgang ved å delta på et dialogmøte i regi av NordFron kommune den 23. august. Solveig Sigstadstø deltar på vegne av styret. Kommunen har
invitert representanter for velforeninger, utbyggere, landbruksnæringen og det offentlige til
dialog om utmarksbeite og fritidsbebyggelse. Bakgrunnen er de mange medieoppslag om
konflikter mellom husdyr på utmarksbeite og fritidsinnbyggere. Det gjelder spesielt et
område på Kvamsfjellet, men invitasjonen favner alle deler av kommunen.
Vedtak: Diskusjon og innspill tas til etterretning og styret følger opp saken videre.

12.

Orientering fra Rondane og Kvamsfjellet Turløypelag.
Geir Beitrusten orienterte om virksomheten i turløypelaget og konkluderte med at han har
inntrykk av at folk er fornøyd. Det kunne årsmøtet ettertrykkelig bekrefte med en kraftig
applaus til løypekjører Hans Petter Ruststuen for utmerkede skiløyper sist vinter. Løypelaget
har god økonomi og penger er avsatt dersom det er nødvendig med reparasjon av
løypemaskin.
Men av nær 1.000 hytter på Kvamsfjellet, er det bare 30 prosent av hytteeierne som betaler
kontingent til løypelaget. Årsmøtet oppfordrer sterkt til at flere støtter opp om
løypekjøringen.
Vedtak: Status for Rondane og Kvamsfjellet Turløypelag tas til orientering.

13.

Orientering fra Nord-Fron kommune
Kommunedirektør Arne Sandbu deltok på årsmøtet på vegne av Nord-Fron kommune.
Han erkjenner at utbyggingen av vann- og avløp har vært en veldig vanskelig sak for
kommunen, men at det er blitt klare forbedringer det siste året. Selv om mange fortsatt er
frustrerte, er det også hans inntrykk at det nå er mindre konfliktfylt. Han mener at styret i
Kvamsfjellet Vel skal ha sin del av æren for dette fordi dialogen det siste halve året har vært
mye bedre. Det tekniske ved anlegget er nå ferdig med unntak av pumpestasjonen på
Hovdmyra. Den ligger for lavt og skal heves halvannen meter og området gjøres i stand.
Hans inntrykk er at de aller fleste er fornøyd med det som skjer, selv om det har vært noen
utfordringer. I ettertid kan det sies at mye kunne vært gjort annerledes for å unngå
konflikter. Særlig beklagelig er det at folk ikke har fått raskere svar på henvendelser. Men nå
skal alle ha fått svar, selv om ikke alle har fått positive svar. Og det pågår nå befaringer.

Oppsummert opplyste Sandbu om ulike tiltak på Kvamsfjellet:
- Kommuneadministrasjonen vil tilrå at politikerne gir et økonomisk tilskudd til velforeningen
for å støtte opp tiltak som foreningen skal sette i gang. Saken skal behandles i august.
- Veger tilhørende Kvam seterveger skal settes i stand igjen slik at det kan gjøres sluttbefaring
i nær framtid. På andre veger er det entreprenørselskapet som gjør avtaler med hver enkelt
vegselskap om arbeid som skal utføres.
- Det er engasjert landskapsarkitekt som skal se på utformingen av parkeringsplassen i
Rondablikkdokka. Også nasjonalparkstyret er opptatt av god skilting og at Kvamsfjellet
dermed blir en god inngang til Rondane.
- Det skal legges asfalt på vegen fra Bjørgebu til Rondablikk.
- Dersom det ikke kommer innvendinger fra Statsforvalteren, er det klart for å bygge ny
mobilmast innenfor Rondablikk ved Høgfjellsscena, slik at forbindelsen blir betydelig bedre
både på Kvamsfjellet og også i større områder.
- Det blir også satt opp ladepunkter for elbil både på Rustuggusetrra og i Rondablikkdokka.
Dette skjer i privat regi av Rustuggusetra og Ole Kristian Rudland.
14.

Behandling av mottatte saker
Styret har mottatt følgende saker:
-

Fjerning av ubrukte båter langs Årvillingen
Bord og benker ved badeplassen på Årvillingen.

Forslag på årsmøtet om at det skrives telefonnummer og navn på båtene slik at det er lettere
å få kontakt med eierne.

Vedtak:
Styret følger opp saken om fjerning av ubrukte båter og utplassering av bord og benker ved
Årvillingen.

15.

Eventuelt
Solveig Sigstadstø orienterte om arbeidet med å sette opp siktskive og landskapskikkert på
Sukkertoppen, utplassering av bord, benker og griller på badeplassen ved Årvillingen. Hun
orienterte også om planene om å sette opp en Spleis på Facebook for å gjennomføre en
digital innsamlingsaksjon for å skaffe penger til tiltak i regi av velforeningen. Hun kom også
med oppfordring om at de som tipper i Norsk Tippings spill, kan gi grasrotandelen til
Kvamsfjellet Vel, når dette kommer på plass i løpet av høsten.

Arbeidet med siktskive og landskapskikkert på Sukkertoppen fortsetter. Sparebank 1
Gudbrandsdal har bevilget 40.000 kroner og i løpet av høsten skal det søkes om penger fra
DNB Sparebankstiftelsen og GD Fondet.
Det er innkjøpt tre benker for utplassering på Kvamsfjellet. To er plassert ved Årvillingen. Det
er også bygd flytebrygge i sommer. Det er innhentet tilbud på to rasteplass-benker og sett på
muligheter for hvordan grillstedene kan utføres.
Videre oppgradering av badeplassen vil skje i samarbeid med Nord-Fron kommune.
Vedtak: Saker under eventuelt følges opp av styret.

