
Referat fra årsmøte i KVS (Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning)  
Tirsdag 21.aug. 2018. 

 
Følgende møtte: 
Breili     Arne Jørgen Karlsen 
Breili     Arild Jørgensen (Løypelaget) 
Veum     Finn Roksund 
Veum     Ingebjørg Næs (Løypelaget) 
Hellebrote    Hanne Henstein 
Hellebrote    Bjørn Reime (Løypelaget) 
Huvtjønn    Stig Kjellevold 
Huvtjønn    Hans Jakob Kløvstad 
Langmyr    Robert Kaasa 
Stemtjønn    Dag Haraldsen 
Stemtjønn    Inge Eikeland 
Stokkosen    Atle Nilsen 
Stokkosen    Ståle Nilsen 
Stokkosen    Pål Tallaksen 
Sylvtjønn    Knut Kjelsås (Løypelaget) 
Sylvtjønn    Jon Terje Langmyr (Løypelaget) 
Sylvtjønn    Knut Arne Tveit 
Sylvtjønn Knut Lurås Abrahamsen 

(også leder i Vegen på Kyrkjebygdheia) 
 
Tradisjon tro så har Løypelaget årsmøte på samme dag og sted som KVS. En del av de som møtte der, 
var også til stede på KVS sitt årsmøte, men da uten stemmerett. 
 
1/2018 Valg av møteleder og referent   
 
Møteleder: Stig Kjellevold   
Referent: Hanne Henstein 
 
2/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkallingen enstemmig godkjent. 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
3/2018 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
Protokollen fra forrige årsmøte ble godkjent. 
Ref. punkt 5 om ladestasjon ved søppelbua. KVS- sekretariatet har dessverre ikke fått jobbet videre 
med den saken, men vil bli tatt opp igjen for neste periode. 
 
4/2018 Årsrapport KVS 
Sekretariatets årsrapport for 2017/2018 ble gjennomgått og godkjent. Årsrapporten følger vedlagt. 
 
5/2018 Årsrapport for Heivegen 
Årsmøtet kom i tidsnød siden vi måtte sette sluttstrek kl. 21.00. Årsberetningen og regnskapet for 
Vegen på Kyrkjebygdheia ble derfor ikke lagt fram og behandlet. Årsberetningen og regnskapet blir  
sendt direkte til medlemmene i KVS og dessuten bli lagt ut på hjemmesida til KVS. 
Hytteeierne får den tilsendt info fra Vegen på Kyrkjebygdheia direkte, som tidligere år, i slutten av 
året.  
 



 
6/2018 Valg  

• Sekretariat KVS:  
Anstein Hagen (Holmvatn), Stig Kjellevold (Huvtjønnleiken) og Hanne Henstein (Hellebrote) stilte 
alle sine plasser til valg. Enstemmig gjenvalgt. 
Før neste årsmøte skal vi forsøke å finne aktuelle kandidater som sier seg villig til å bli valgt inn i 
styret. Det er anbefalt å ha en viss kontinuitet, slik at det ikke er anbefalt å bytte ut alle samtidig. 
 

• Vegen på Kyrkjebygdheia 
Faste representanter for hytteeierne: 

- Knut Lurås Abrahamsen            Sylvtjønn hyttegrend 
- Rune Nilsen      Stemtjønn hyttegrend  
- Thor Furuvald                              Holmvatn hyttegrend 

 Enstemmig gjenvalgt. 
 
Vararepresentanter: 

- Reilly Solhaug                        Stokkosen hyttegrend (Ny) 
- Geirr Midgaard                           Huvtjønnleiken hyttegrend 
- EinarBarosen                              Holmvatn hyttegrend 

Enstemmig gjenvalgt 
 

Revisor for hytteeierne: 
Bjørn Reime har sagt ja til gjenvalg. 
Enstemmig gjenvalgt 
 
 
7/2018 Vannforsyning på Kyrkjebygdheia 
Halvor Grimstvedt orienterte om vannsaken, og de problemene som vi særskilt opplevde sist påske 
og en periode etter det, og som har versert på facebook. 
Kommunen overtar ansvaret for vannforsyningen senest desember 2019. 
 
Kyrkjebygdheia as er pålagt av mattilsynet: 
-Umiddelbart sende ut varsel til hytteeierne ved uregelmessighet i vannkvaliteten.  
-Synliggjøre resultatet av månedlige vannprøver. Dette blir lagt lett tilgjengelig på deres web-side. 
-Må gjøre div tiltak for rensing av vannrør og fjerning av humus, for å sikre god vannkvalitet frem til 
kommunen overtar ansvaret for vannforsyningen. 
 
Per i dag er det ikke noe som skulle tilsi behov for å koke vannet før bruk, selv om vannet ikke er helt 
klart. 
 
Det kom innspill fra en av møtedeltakerne om at vi bør oppfordre hytteeierne til å drenere sine 
varmtvannstanker før kommunen overtar vannforsyningen. De som har gjort dette allerede opplever 
at tanken har vært full av ‘grums’, som kan inneholde bakterier.  
KVS lager en veiledning til hvordan man kan utføre dreneringen selv og legger dette ut på vår web-
side. 
 
 



 
8/2018 Omlegging av Heivegen 
Knut Lurås Abrahamsen holdt en orientering bygging av ny vei og om historien bak omleggingen av 
Heivegen i forbindelse med utbygging av nytt hyttefelt på Bakkebufjell. 
I utgangspunktet mener vi det er urimelig at eksisterende hytteeiere skal være med på å betale 
anleggsbidrag for bygging av ny vei fra Grimstvedt-brua og opp til ca. bommen. 
Etter å ha konferert med advokater tilknyttet hytteforbundet, ble vi likevel anbefalt å få til en 
minnelig avtale om anleggsbidrag til ny vei, med utbyggerne på Bakkebufjell.  
 
Årsmøtet gav full tilslutning og fullmakt til at sekretariatet i KVS jobber frem og signerer en avtale om 
anleggsbidrag til ny vei. KVS vil legge tilgjengelig informasjon om avtalen når vi har den på plass. 

Utbetalingen av anleggsbidraget skal skje via «Vegen på Kyrkjebygdheia», men forutsetter at 
styret for «Vegen på Kyrkjebygdheia» på tidspunktet for utbetaling, fatter et vedtak om å 
utbetale. 
KVS oppfordrer sine representanter i styret for «Vegen på Kyrkjebygdheia» om å stemme for 
utbetalingen. 
 
9/2018 Trongebu   
Det ble dessverre heller ikke tid til å behandle forespørsel fra Gautefall turlag, om Løypelaget på 
Kyrkjebygdheia vil overta lavvoen på Trongebu. Løypelaget tar saken til vurdering og vil komme med 
info om dette til neste årsmøte. 
 
10/2018 Innsendte saker 
Ingen innsendte saker. 
 
11/2018 Eventuelt  
Ikke tid til noen saker under eventuelt. 
 
12/2017 Utgifter i forbindelse med årsmøtet i KVS. 
Følgende har tatt disse utgiftene: 

• 2012 Veum 

• 2013 Sylvtjønn 

• 2014 Stemtjønn 

• 2015 Huvtjønnleiken 

• 2016 Løypelaget 

• 2017 Hellebrote 

• 2018 Løypelaget 

 
 
Arendal, 22.08.2018 
Hanne Henstein 
Ref. 


