
Referat fra årsmøte i KVS (Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning)                  
onsdag 4. september 2013. 
 

Følgende møtte: 
Stokkosen   Pål Tallaksen  
Breili    Kjell Jansen 
Holmevatn  Anstein Hagen 
Stemtjønn  Rune Nilsen 
Veum   Finn Roksund 
Sylvtjønn  Kai Slåkvik 
Huvtjønnleiken Stig Kjellevold 
Løypelaget  Bjørn Reime 
Heivegen  Knut Abrahamsen 
 
Forfall: 
Langemyr  Glenn Tore Jensen 
Langemyrtjønn/ 
Hellebrotet  Tage Thorsen 
 
Innkalling var sendt ut på e-mail 16.august 2013. 
 
Følgende saker ble drøftet / gjennomgått: 
 
1.Vedtektene for KVS. 
 
Noen møtte for første gang i KVS. Gjeldende vedtekter ble derfor gjennomgått slik at alle 
skulle være innforstått med hvilken funksjon og myndighet KVS har.  
Her gjengis til informasjon pkt 1 i vedtektene: 
 

 
 



2. Valg av sekretæriat. 
 
Følgende ble valgt: 

• Anstein Hagen  Holmevatn 

• Kai Slåkvik  Sylvtjønn 

• Stig Kjellevold  Huvtjønnleiken 
 
Prioriterte oppgaver for sekretæriatet i tiden som kommer er å  

• fremme forslag til representanter for hytteeierne til i styret for Heivegen. Det er KVS 
som foretar det endelige valget. 

• støtte løypelaget i dets arbeid med å sikre gode skiløyper på Kyrkejbygdheia. 

• arbeide for at hytteeierne får en god vanntilførsel, jfr. problemer som oppstått i løpet 
av 2013. 

• se på revisjon av kommunedelplanen med tanke på å sikre at det 
avsettes/opparbeides nok parkeringplasser til allmennheten,f.eks. ved Holemvatn, på 
Hellebrotet, Sylvtjønn og Stemtjønn. 

 
3.Løypelagets årsrapport for 2013. 
 
Årsrapporten ble gjennomgått av Bjørn Reime som er leder for styret i Løypelaget. 
Årsrapporten viser at Løypelaget i løpet av høsten 2012 og 2013 har gjort en meget grundig 
og god jobb som har sikret brukerne av Kyrkjebygheia gode løyper gjennom hele sesongen. 
En stor utfordring er fortsatt økonomi. Ca. 72% av hytteeierne betalte løypeavgift for 2013, 
noe som er en forbedring fra 2012. KVS oppfordrer alle hyttevel om å intensivere arbeidet 
med å forbedre resultatet fra fjorårets sesong. 
 
Det ble foreslått at KVS skal være øverste organ for Løypelaget. Vedtektene for Løypelaget 
og KVS må i så fall endres. Forslag om vedtektsendringer vil bli fremmet. 
 
KVS gav sin tilslutning til årsrapporten. 
Det vises for øvrig til årsrapporten som sendes ut elektronisk av Bjørn Reime. 
 
4. Vegen på Kyrkjebygdheia (Heivegen). Styrets årsberetning for 2012. 
 
Leder av styret, Knut Lurås Abrahamsen, gjennomgikk  årsberetningen. Den viser at styret på 
fellesskapets vegne legger ned et betydelig og viktig arbeid som KVS på vegne av brukerne 
takker for. 
Årsberetningen ble godkjent. Knut Lurås Abrahamsen sørger for at den sendes ut 
elektronisk. 
  
Helle, 5. sept. 2013 
Stig Atle Kjellevold 
Tlf. 90278831 
E-mail:stig.kjellevold@kebas.no 


