
Årsmøte i KVS – REFERAT 

Tirsdag 22.9.2020 – Brokelandsheia 

Følgende KVS-representanter var til stede: 

Dag Haraldsen   Stemtjønn hyttevel  

Rober Kaasa   Langmyr hyttevel 

Hanne Henstein  Hellebrotet og Langmyrtjønn Velforening  

Knut Arne Tveit   Sylvtjønn hyttevel   

Stig Kjellevold   Huvtjønnleiken hyttevel  

Arne Jørgen Karlsen  Breili hyttevel 

Anstein Hagen  Holmvatn hyttevel 

 

Forfall: Veum hyttevel, Stokkosen hyttevel 

 

1/2020 Valg av møteleder og referent 

Møteleder: Anstein Hagen/ Stig Kjellevold 
Referent: Hanne Henstein 
 
2/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste    
Innkalling og saksliste til årsmøtet ble godkjent. 

 
3/2020 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Protokollen fra forrige årsmøte ble godkjent. 

 
4/2020 Organisasjonsstrukturen på Kyrkjebygdheia 
Stig gjennomgikk og forklarte organisasjonsstrukturen på Kyrkjebygdheia. 

Løypelaget, KVS og Vegen på Kyrkjebygdheia er likestilte. 

På vegne av hytte velene kan KVS komme med innspill og ønsker til løypelaget 

KVS utnevner deltakere til styret i Vegen på Kyrkjebygdheia   

5/2020 Årsrapport KVS  
Årsrapporten følger vedlagt til referatet. 

 

6/2020 Vegen på Kyrkjebygdheia  
Orientering fra Knut L Abrahamsen 
- Vegen på Kyrkjebygdheia har god økonomi 
- Ekstraord vedlikehold ble vesentlig lavere enn budsjettert 
- Egne avgifter for tungtransport – gir gode inntekter (Kyrkjebygdheia AS betaler også for 

sin tungtransport) 
Har på konto ca. 4. MKR (til høyning av vegstandard på Grimstveitvegen) 

Ingen kommentar til regnskapet 



 
Knut Informerte kort om historien og bakgrunn for Vegen for Kyrkjebygdheia 

 
7/2020 Valg: 

a) Sekretariatet for KVS.  
Anstein Hagen fortsetter i sekretariatet. 
Stig Kjellevold og Hanne Henstein tar ikke gjenvalg.  

 
Nye representanter til KVS: 
Carl Petter Benestad, Huvtjønn Velforening 
Dag Haraldsen, Stemtjønn Velforening 

  

b) Representanter til styret for Vegen på Kyrkjebygdheia Innværende år har dette 
vært: 
Faste representanter: 
1. Knut Lurås Abrahamsen            Sylvtjønn hyttegrend 
2. Rune Nilsen              Stemtjønn hyttegrend  
3. Thor Furuvald                              Holmvatn hyttegrend 
  
Vararepresentanter: 
1. Reilly Solhaug                             Stokkosen hyttegrend  
2. Geirr Midgaard                           Huvtjønnleiken hyttegrend 

3. Einar Barosen                             Holmvatn hyttegrend 

 

  

 Med unntak av Knut Lurås Abrahamsen, har samtlige ja til å sitte et år til. 
 
Ny representant til vegen på Kyrkjebygdheia: 
Hans Jacob Edvardsen, Hellebrotet og Langmyrtjønn Velforening 
 

c) Revisor for hytteeierne: 
 Bjørn Reime, Hellebrotet og Langmyrtjønn Velforening, ble enstemmig gjenvalgt 

 

 

8/2020 Tilførselsløyper til Løypenettet. Forslag til styringsdokument følger vedlagt. 
Huvtjønn og Sylvtjønn scooterlag v/Hans Jacob Kløvstad har kommet med følgende merknad 
til pkt. 4:  
 

«4. Styret i Velforeningen kan etablere eget Scooterlag eller gjøre avtale med 
eksisterende Scooterlag.  
Velforeningen oppnevner en representant som skal inngå i scooterlagets styre og i 
samarbeid med Scooterlaget sørge for å bli enige om løypetrasé og behov for 
endringer / justeringer i løypetraseen og herunder sørge for god dialog både med 
grunneiere og berørte hytteeiere når det er behov for endringer eller nye 
løypetraséer.  
 
Evt repr fra Løypelaget må altså få et mandat fra KvS, hvis KvS opprettholder et krav 
om et slikt styremedlem, som etter mitt skjønn ikke har noe i vårt styre å gjøre. « 



 
Det er løypelaget som er tildelt ansvar for scooterløyvet av Nissedal Kommune, derfor viktig 
at løypelaget har kontroll på hvordan løyvet forvaltes. 
Løypelaget ønsker derfor å ha en representert i scooterlagets styre.  
 
Det kom tilbakemelding på at utkastet til styringsdokumentet ikke var blitt distribuert til alle 
hytteeierne og da ikke mulig å komme med innspill til dokumentet. 
 
Styringsdokumentet er sendt ut til alle hyttevelene, så det ligger et ansvar på styret i de 
enkelte velene å få distribuert ut styringsdokumentet til høring. 
 
Samtlige KVS-representanter opplyste at styringsdokumentet hadde vært til behandling i 
deres hyttevel. Finn Roksund fra Veum hyttevel som hadde meldt forfall, opplyste på et 
tidligere møte at de støttet forslaget. 
 
Det ble først stemt over Kløvstads forslag til endring av pkt. 4 i styringsdokumentet. 
Forslaget fikk ingen stemmer. 
 
Vedtak: Styringsdokumentet ble enstemmig godkjent, uten Kløvstads innspill til endring. 
 

9/2020 Forslag fra Anstein Hagen: Endringer av «Avtale om veivedlikehold for Vegen på 
Kyrkjebygdheia»: 
Forslaget er at KVS ber om å få inn «Strøing inngår som en fast del av vintervedlikehold i de 
perioder hvor brøyting ikke er nødvendig». Slik avtalen er i dag så fakturerer Kyrkjebygdheia 
AS for strøing (traktor/mannskap + sand). Dette kommer som en ekstra kostnad til 
hovedavtalen. 
 
Poenget med denne endringen er at Kyrkjebygdheia allerede forplikter seg til brøyting slik 
avtalen er, men når brøyting ikke er nødvendig tar de seg ekstra betalt for å kjøre ut 
strøsand. Kjørelengde er den samme om man brøyter eller strør, men hvorfor ta seg 
ekstrabetalt. Kostnad på forbrukt sand vil selvsagt komme som ekstrakostnad. Det gjør den 
også allerede i dag.  
 

Anstein informerte nærmere om saken. 
 

Det kom gode argumenter fra salen på hvorfor beholde avtalen slik det er i dag. 
Knut L Abrahamsen mente at strategien som føres nå, er den beste og at det er Vegstyrets 
ansvar å utforme avtalen om brøyting og vedlikehold av Vegen på Kyrkjebygdheia. 
 
Vedtak: Saken anses som innspill til Vegstyret. 

 
10/2020 Hvilken kostnad må hytteeiere på Kyrkjebygdheia betale for vedlikehold. 
Når hovedavtalen for vedlikehold av Heivegen på Kyrkjebygdheia signere, er prisen for dette 
arbeidet fjernet fra avtalen. Det er et ønske at dette skal være «transparent». Dersom dette 
er uforenelig med hvordan informasjonen eventuelt kan flyte til konkurrenter, kan vi om 
ønskelig begrense dette til en mindre gruppe, eventuelt kun KVS. Saken diskuteres på 
årsmøtet i KVS. 



 
Anstein forklarte innspillet 
 
Vedtak: Tas som innspill til Vegstyret 
 

11/2020 Sak fra Jørn Toverud om vegen fra Tørdal til Svinesundvatn 
Mener at KVS bør jobbe for at en representant fra KVS blir med i prosjektgruppe for 
gjennomføring av denne veien. 

Ønsker at KVS har med representant i referansegruppe for prosjektet. Knut L. Abrahamsen 
kom med ytterligere informasjon om vegen Tørdal – Nybro -Buvatn (T-N-B) og mener at det 
er mange ting som må på plass før det blir aktuelt å involveres i en prosjektgruppe. 
 
Vedtak: KVS følger saken og involverer seg når tiden er inne for det.  
 

12/2020 Eventuelt.  
 
Ingen saker kom opp under eventuelt. 
 
 


