
 

 

Referat fra årsmøte i KVS (Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning)  
Tirsdag 18.aug. 2015. 
 
Følgende møtte: 
Stokksosen  Pål Tallaksen 
Breili   Ingvard Tveit 
Stemtjønn  Trond Jacobsen 
Veum   Finn Roksund 
Sylvtjønn  Stein Wildar 
Huvtjønnleiken  Stig Kjellevold  
Heivegen  Knut Lurås Abrahamsen 
Holmvatn  Anstein Hagen 
Hellebrote  Hanne Henstein 
 
Forfall:  
Langmyr  Trond Inge Haugen 
 
Som kjent hadde Løypelaget årsmøte på samme dag og sted som KVS. De som møtte der, var også til 
stede på KVS sitt årsmøte. 
 

1/2015 Valg av møteleder og referent   
 
Møteleder: Anstein Hagen. Referent: Stig Kjellevold 
 

2/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Enstemmig godkjent. 
 

3/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
Protokollen fra forrige årsmøte ble godkjent. 
 

4/2015 Årsrapport KVS 
Sekretariatets årsrapport for 2014/2015 ble gjennomgått og godkjent. Årsrapporten følger vedlagt. 
Under punktet om møte i KVS 09.03. 2015 ble følgende opplyst: 

• Innmeldt sak til jordskifteretten om bruksrett til Grimstveitvegen og Heivegen: 
Forberedende møte er holdt. Saken kommer opp til behandling i september. 

• Vannkvalitet: Politikerne har begynt å interessere seg for at det skal legges 
kommunalt vann opp til heia. Ingenting avklart. Det vil bli tatt initiativ til et møte med 
alle vellederne for å drøfte problematikken rundt vann- og kloakknettet. Stein Wildar 
fra Sylvtjønn innkaller. 

5/2015 Årsrapport Veistyret. 
Leder av styret, Knut Lurås Abrahamsen gjennomgikk årsrapporten som ble enstemmig godkjent. 
Han påpekte at det er et godt samarbeid i styret mellom hytteeiernes representanter og vegeiernes 
representanter.  
Årsrapporten følger vedlagt. 
For øvrig ble følgende opplyst: 



 

 

• Arbeidet med å sette opp veibom er i gang. Regner med at den vil bli ferdig rundt 
første halvdel av oktober. Hytteeierne vil får utdelt elektroniske kort. Andre brukere 
av veien betaler enten ved å bruke bankkort/ kredittkort eller SMS. 

• Styret for vegen arbeider med en utvidelse av parkeringsplassen innerst ved 
Holmvatn. Siktemålet er at arbeidet skal utføres i høst. 

 6/2015 Valg 
• Sekretariat KVS:  

Anstein Hagen (Holmvatn) og Stig Kjellevold (Huvtjønnleiken) tok gjenvalg. Nytt medlem: Hanne 
Henstein (Hellebrote). Kai Slåkvik (Sylvtjønn) tok ikke gjenvalg. 
 

• Heivegen 
Faste representanter: 

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

  
Vararepresentanter: 

1.Reilly Solhaug                      Stokksosen hyttegrend  
2.Geirr Midgaard                           Huvtjønnleiken hyttegrend 
3.Einar Barosen                              Holmvatn hyttegrend 
 

Revisor for hytteeierne: 
 Gunn Langmyr   Sylvtjønn hyttegrend (Ny) 
 Mette Sophie Kjønnerød   - Breili hyttegrend tok ikke gjenvalg. 
 

7/2015 Innsendte saker 
Ingen saker under dette punktet. 
 

8/2015 Eventuelt 
Garnfiske i Breilivatn. Det ble opplyst at det foregår et omfattende garnfiske i Breilivatn. 
Problemet er at det fører til at den store fisken fiskes opp og at det da bare blir småfisk igjen. 
Så langt man vet, er dett et ulovlig fiske. Saken er flere ganger tatt opp med fiskelaget uten 
at det har hjulpet. 
Det ble vedtatt at Sekretariatet i KVS skal arbeide videre med denne saken. 
 

9.2015 Utgifter i forbindelse med årsmøtet i KVS. 
Følgende har tatt disse utgiftene: 

• 2012 Veum 

• 2013 Sylvtjønn 

• 2014 Stemtjønn 

• 2015 Huvtjønnleiken 

 

Helle, 19.08.2015 
 
Stig Kjellevold 
Ref. 


