
Årsmøte 22.09.2020
Heimat, Brokenlandsheia
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1. Valg av ordstyrer og referent
 Ordstyrer: Ole Bulien

 Referent: Hanne Henstein

2. Valg av 2 (to) personer til å underskrive 
protokollen.

 Stig Kjellevold

 Jørn Toverud 

3. Godkjennelse av innkalling og saksliste. 



Årsregnskapet for perioden 2019/2020 finner 
dere på denne siden under navnet 

«Årsregnskap  2020»

4. Godkjennelse av årsregnskapet  for
2019/2020



Litt statistikk



Medlemmer i KL
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Antall hytteeiere som betaler løypebidrag
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Innbetalt løypebidrag pr hytteområde 2019/20

Innbetalt løypebidrag pr hytteområde - 2020 (pr 31.05.20)

Hytteområde

Mulige 

medlemmer i 

KL

Ant. betalende Prosent Innbet. Beløp Snitt

Stemtjønn 96 84 87,5 % 68 000,00 kr     809,52 

Langmyr 47 32 68,1 % 24 700,00 kr     771,88 

Sylvtjønn 89 78 87,6 % 61 700,00 kr     791,03 

Hellebrotet og Langmyrtjønn 78 68 87,2 % 51 800,00 kr     761,76 

Huvtjønnkarine/Langmyrhola 21 14 66,7 % 10 600,00 kr     757,14 

Huvtjønnleiken 76 66 86,8 % 52 400,00 kr     793,94 

Breili 42 36 85,7 % 28 100,00 kr     780,56 

Veum 30 16 53,3 % 12 500,00 kr     781,25 

Stokkosen 18 12 66,7 % 9 600,00 kr     800,00 

Svinesundvatn 20 9 45,0 % 6 900,00 kr     766,67 

Buvatn 17 9 52,9 % 6 900,00 kr     766,67 

Holmevatn 38 18 47,4 % 14 400,00 kr     800,00 

Del sum 572 442 77,3 % 347 600,00 kr     786,43 

Andre *) 15 8 200,00 kr     546,67 

Totalt 457 355 800,00 kr     778,56 

*)Beboere i Nissedal som normalt kjøper gjestekort for veien, frivillig løypeavgift, etc.



Innbetalt løypebidrag til  KL
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Økonomi - Grasrotandel
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Realiserte grasrot andeler
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Momsrefusjon
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Gaver og sponsor midler

Støtte fra Drangedal E-verk
▪ I forbindelse med revisjonen av konsesjonsvilkårene for Suvdølavassdraget, 

som blant annet omfatter Breilivatn og Holmevatn har Drangedal E-verk 
besluttet følgende:

➢ «Drangedal E-verk yter eit årleg beløp på kr 25 000 som tilskot til 
løypelaget på Kyrkjebygdheia. Tilskotet skal regulerast etter 
konsumprisindeksen.»

▪Dette ga løypelaget en inntekt på kr. 26.250 for 2020



Gaver og sponsor midler (forts.)

Støtte fra Nissedal kommune
▪ Som i tidligere år søkte Kyrkjebygdheia Løypelag støtte fra "Fellespotten" i 

forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Nissedal kommune. 

▪ Kyrkjebygdheia Løypelag ble tildelt hele kr. 140.000 av denne potten for 
2019. 

▪ Utbetalingen ble foretatt i august 2019, dermed godskrevet dette 
regnskapsåret

▪ Det ble også sendt søknad for 2020, men ingen tildeling

Det sendes søknad også for 2021, med et realistisk håp 
for tildeling av midler



5. Anvendelse av årets overskudd



5. Anvendelse av årets overskudd

Målsetting
• Den årlige driften av Kyrkjebygdheia Løypelag skal finansieres med årlig 

innbetalt løypebidrag.
• De siste årene har vi brukt mellom kr. 5-10.000 fra andre inntekter for å dekke 

opp kostnader til drift.

Disponering
• Løypelaget skal ha et «Reservefond» på om lag kr. 200.000 til  enhver tid
• Årets overskudd overføres til «Reservefond» og avsettes til utvikling av både ski-

og sommerløyper. 
• Det planlegges å investere mellom  kr. 200 - 300.000 til dette formålet i 

2020/2021
• Uten støtte fra eksterne kilder vil investeringene bli finansiert via 

«Reservefondet».
• Styret utarbeider en plan til dugnadsarbeid og arbeid som skal utføres av 

Kyrkjebygdheia AS



6. Styrets årsberetning for 2019/2020

Årsrapporten for perioden 2019/2020 
finner dere på denne siden under navnet 

«Årsrapport  2020»



Styret i Kyrkjebygdheia Løypelag 2019/20

Styret i KL

Steinar Lund
Varamann
Stemtjønn

Bjørn Reime
Leder

Hellebrote

Dag 
Lønnerød

Styremedlem
Veum

Arild 
Jørgensen

Styremedlem
Breili

Knut Kjelsås
Styremedlem

Sylvtjønn

Ole Bulien
Styremedlem

Hellebrote

Halvor 
Grimstvedt

Styremedlem
Kyrkjebygdheia 

AS

Ståle Nilsen
Styremedlem

Stokkosen

Det er avholdt 3 styremøter i 2019/20



Målsetting for Kyrkjebygdheia Løypelag

Løypelaget skal ha ansvar for å:
 Utvikle og sikre gode skiløyper til alle brukere på Kyrkjebygdheia og omegn, 

herunder hytteeiere, grunneiere, lokalbefolkning og dagsturister.

 I samarbeid med Kyrkjebygdheia AS tilrettelegge for løypepreparering. 

 Utvikle, merke og rydde nye og gamle turløyper

 Organisere dugnad for vedlikehold av traseene sommerstid.

 Kreve inn løypebidrag. 

 Synliggjøre tilbudet for nærmiljøet på sosiale medier og vår hjemmeside 
www.kbhl.no.

http://www.kbhl.no/


Skisesongen 2019/2020  Ny vinter med mye snø, men varierende forhold

 Første oppkjøring 15 november - siste Langfredag 19 
april 

 Det var også mulig å ta en liten skitur 17 mai 

 Fine forhold i juledagene, men rundt nyttår kunne 
bare deler av løypenettet kjøres opp pga regn

 Nytt stort snøfall i slutten av januar, men i tiden mot 
vinterferien kom en ny mildværs periode

 Etter vinterferien nytt stort snøfall. Det reddet skiføre 
i påska, men da var det kun mulig med dagsbesøk 
pga Covid-19.

 Oppkjøringen i påsken var i regi av KHAS og hadde 
ingen økonomisk konsekvens for KL.

 De 5 ukene med hytteforbud førte til  mindre 
oppkjøring, men det må vi se litt stort på

 Akebakken ved Huvtjønnleiken er der for å bli og ble 
oppkjørt også denne vinteren.

 Stor takk til Kristian for hans profesjonelle arbeid 
med løypekjøringen gjennom hele sesongenKyrkjebygdheia 17 nov.2019



Utbedring av skiløypene – rundløype og 
drenering  på Langmyr

• Langmyr har hatt mye overvann 
ved mildvær og sent på 
sesongen.

• Hovedmål og kommunes krav for 
arbeidet: Overflatevann dreneres 
bort og en rundløypa planeres, 
men 

• myra skal holdes intakt

• Det ble gjort og en rundløype på 
ca. 2 km ble resultatet etter 
befaring og utført arbeid i løpet 
av høsten 2019

• Tilbakemeldingene etter en 
sesong er svært positive.



Utbedringer av skiløypene – Ny bro Skolstjønn

 Broa ved Skolstjønn har blitt 
dårligere og dårligere med årene

 Materialer ble kjørt mens det ennå 
var snø

 Arbeidet utført i samarbeid med 
Kyrkjebygdheia AS på dugnad i 
april. 



Utbedringer av skiløypene – Ny bro ved Drangane

 Broa ved Drangane  kollapset første gang i 
2015

 Bygget opp igjen, men i vinter var en av 
bærebjelkene brukket.

 Materialer ble kjørt inn mens det var snø 

 Den gamle broa ble revet og ny 
satt opp

 Arbeidet utført i sommer i 
samarbeid med Kyrkjebygdheia 
AS



Reparasjon av gapahuken ved Nystøylvatn

• KL fikk en bekymringsmelding om 
tilstanden på gapahuken ved 
Nystøylvatn i 2019.

• Tidligere byggherre fra Nissedal I.L. 
ville «sette fyr på den».

• KL  besluttet å legge nytt tak og gjøre 
andre mindre reparasjoner.

• Det er også inngått et økonomisk 
samarbeid med Hellebrote og 
Langmyrtjønn Velforening om 
bygging av en ny gapahuk, men

• Korona situasjonen har midlertidig 
stoppet framdriften



Utbedring av skiløypene over øyene ved Frovatn

• Årets store prosjekt startet i  uke 32
• Hele mil-løypa skulle utbedres
• Tett og godt samarbeid med berørte 

grunneiere
• Øyene ved Frovatn har skapt problemer for 

løypemaskinen i flere år.
• Befaring høst 2019. Besluttet å investere i 

broer



Utbedring av skiløypene over øyene ved Frovatn

• Planen var å krysse den siste sundet 
på østsiden.

• Det er 15 m mellom øya og fastlandet 
og det var ikke masse nok til å lage to 
brokar

• Grunneiere og styret i KL kontaktet i 
all hast, 

• og det ble besluttet å lage en bro på 
nordsiden.  

Ny bro sett fra syd



Endring av løypetrasé ved Frovatn



Arbeidet i Frovassdalen og andre steder i skiløpene

• Hele mil-løypa er maskinelt ryddet.
• Nye broer over bekker er bygd
• Dreneringsrør er plassert i myrene
• Resten skiløypene er manuelt ryddet
• Over 150 nye merkestolper er satt ut over hele 

løypenettet
• Alle merkestolper, nye og gamle, er utstyrt 

med refleksbånd



Utbedring av skiløypa over Stemtjønn toppen

• Grunneier Abraham Grimstvedt har foretatt 
utbedringer opp til toppen av Stemtjønn

• Dette er en stor forbedring og vil lette 
oppkjøringen av løypene



Sommerløyper
 Hovedmålet for sommerløypene er 

at alle hytteeiere skulle ha en enkel 
og grei tilgang til en sommerløype

 Fire sommerløyper har blitt 
prioritert av KL

1. Sylvtjønn til Skornetten og 
videre ned til Holmevatn

2. Sommerløyper på Espeliheia

3. Sommerløype fra Stemtjønn via 
Hellebrote til Nutstøylnuten

4. Holmevatn til Trongebu



Sommerløype Holmevatn - Trongebu
 KL  fikk i 2019 tilbud fra Gautefall 

Turlag om å overta driften og 
vedlikeholdet av sommerløypa fra 
Holmevatn til Trongebu

➢ Gautefall Turlag vil stå for 
finansieringen med støtte fra Den 
norske Turistforening

➢ Sommerløypa er  oppgradert med 
nye klopper og er endret noe i 
samarbeid med grunneier

➢ Holmevatn Velforening har påtatt 
seg ansvaret for vedlikehold av 
turløypa og Trongebu



Sommerløyper: Sylvtjønn – Skornetten - Holmevatn
 Etter befaring og samarbeid med grunneier 

er kloppingen ferdig ved Skornetten. Se 
bilde 

 Ca 10-15 meter må understøttes bedre. 
Materialer kjøres ut til  vinteren

 Klopping ved Skofjell medio september

 Avstikker til Nipa godkjent av grunneiere 



Sommerløyper (forts.)

 Sommerløyper på Espeliheia
o Ingen prosjekter på denne sommerløypa siste sesong

o Løypa re-merket våren 2018. 

o Løype er stort sett tørr og fin, men litt rydding gjenstår.

o Vurdere bedre skilting og re-merking av «rød-løypa» samt nye trasér

o Gjøre et siste forsøk for å finne et startpunkt fra Holmvassvegen

 Sommerløype fra Stemtjønn til Hellebrote
o Ingen prosjekter på denne sommerløypa siste sesong

o Enkel og fin turløype med utsiktpunkter. Krever lite vedlikehold

o Nå også med muligheter for å krysse øyene ved Frovatn

 Sommerløype fra Hellebrote til Nutstøylnuten
➢ Ingen prosjekter denne sesongen

➢ Ferdig merket. Klopping foretatt på dugnad i juni 2019. 



Turløyper og dugnad – planene framover

• Styret skal ha en gjennomgang hvordan vi best drifter og 
vedlikeholder turløypene - organisering

• Planlegge skilting og turkart
• Ser på mulighetene for interaktive kart for å laste ned på mobilen

• Ingen store felles dugnader, men styremedlemmer har lagt ned 
mer enn 500 dugnadstimer



Informasjon og kommunikasjon
▪ Vår web-siden – www.kbhl.no og med web-kamera er mye brukt.

▪ I snitt ca. 300 daglige besøk i vintermånedene

▪ Web kamera er flyttet fra Sylvtjønn til  Stemtjønn

▪ Vedlikeholdsavtale med Fjellvann AS sagt opp. Ny avtale med Rocket Design til 
samme pris:  kr. 5400/år

▪ Hjemmesiden skal være selvfinansierende: Inntekter 2020: kr. 7.000

▪ Via vår hjemmeside www.kbhl.no/linker/netatmo er det også tilgang til  
temperatur forholdene på «heia» i sanntid. Det er 4 værstasjoner etablert.

▪ Løypelaget bruker aktivt Facebook – sidene

▪ Vi som har hytte på Kyrkjebygdheia – ca. 1100 medlemmer

▪ Vi som bruker Kyrkjebygdheia – ca. 3400 medlemmer

▪ KL vil fortsette med denne informasjonen

Drift av web-siden skal finansieres med reklame

http://www.kbhl.no/


6. Planene for kommende sesong



To-mil traséen opp Nystøylkleivane

▪ Det har i flere år kommet mange ønsker om å gjenåpne to-mil traséen opp 
Nystøylkleivane. For å bedre løypetilbudet vil vi gjenåpne denne løype 
traséen

▪ Gjenåpningen har en kostnad: KL må påregne en ekstra kostnad på kr. 
50.000 som også inkluderer en generell prisøkning

▪ Løypa er vel 4 km lang, men vi unngår ikke dobbel kjøring

▪ Fullt medlemsbidrag må derfor økes

Siden gjenåpningen  innebærer en generell kostnadsøkning og 
høyere medlems bidrag ber Styret om årsmøtes godkjennelse 
for kjøre opp denne løypa.



Åpning av den gamle to-mil traséen opp 
Nystøylkleivane



Tilførselsløyper

 Det har også i år vært kjørt opp snøscooterløyper fra Huvtjønnleiken via 
Røde Kors til Sylvtjønn basert på en godkjent samarbeidsavtale mellom 
«Sylvtjønn og Huvtjønn Scooterlag», Løypelaget og berørte vel 
foreninger

 Samarbeidet med Scooterlaget har vært problematisk og styret i KL 
besluttet i juni i år ikke å fornye avtalen med Scooterlaget for neste 
sesong

 Styret i KL har lagt ned mye tid og krefter de seneste årene i oppfølging 
og kontroll av Scooterlaget. Vi ønsker å legge denne saken død og 
konsentrere oss om kjernevirksomheten.

 KL har fått grunneiernes tillatelse til å kjøre opp hoveddelen av disse 
løypene med løypemaskin for å gi berørte hytteeiere bedre og tryggere 
tilførselsløyper.



Tilførselsløyper (forts.)

 En grunneier har fratatt Scooterlagets tillatelse til scooterkjøring på hans 
eiendom. KL vil ikke tillate snøscooterkjøring i våre løyper. (Unntak for 
Røde Kors)

➢ I praksis er oppkjøring av snøscooterløyper umulig

 Saken er tatt opp individuelt med 40 hytteeiere som er berørt av denne 
tilførselsløypa

 De aller fleste er udelt positive. Kun 1 har svart at de vil beholde 
scooterløypa. 

 Disse tilførselsløypene vil bli en del av kjerneløypene.



Tilførselsløype Sylvtjønn - Huvtjønnkarine



Tilførselsløype til Huvtjønnleiken



Andre prosjekter

Nye varselskilt må settes opp

▪ Tilførselsløypa – kryssing av Huvtjønnleiken
▪ Tilførselsløypa – kryssing av Heiveien
▪ Milløypa – kryssing av Stemtjønnvegen
▪ Nedfarten fra Sylvtjønn og kryssing av Heiveien, et skilt mangler

▪ Total kostnad: kr. 45.000
▪ Det er behov for 10 varselskilt til!

Skiløypene krever årlig rydding
▪ Ny ryddesag innkjøpt. Kostnad kr. 15.000

Flere skiløyper krever nye løypekart
▪ Estimert kostnad kr. 15.000+



Løypekjøringen 2020/2021

 Med disse nye løype traséene for kommende sesong er kapasiteten for 
løypekjøring fullt utnyttet 

 Etter sesongen vil KL ta en vurdering av hele det nye løypeopplegget og 
om endringer er nødvendig



7. Valg av revisor

Styret foreslår at vi fortsetter med 

SEC-Regnskap AS

Sven E. Carlsen

Aut. Regnskapsfører

Langesund



8. Endring av vedtekter

Endring i KLs vedtekter som ble vedtatt på årsmøtet  
finner dere på vår hjemmeside www.kbhl.no under  
«Om oss» og «Vedtekter»

http://www.kbhl.no/


9. Løypebidrag for 2020/2021

Styret foreslår at løypebidraget for 2020/2021
settes til:  

Kr. 900



11. Valg av nytt styre med varamedlemmer 



11. Valg av styre medlemmer.

 Arild Jørgensen, Breili

 Knut Kjelsås, Sylvtjønn

 Steinar Lund, Vara, Stemtjønn

Alle tre trer ut av styret. KL takker for deres innsats gjennom mange år.

Styret foreslår følgende kandidater til  nye styremedlemmer

 John Terje Langmyr, Sylvtjønn (ny)

 Arne Jørgen Karlsen, Breili (ny)

Styret ber om årsmøtets godkjennelse for å finne en egnet kandidat til 
varamann/kvinne jobben



12. Innsendte saker til  årsmøtet



Forslag fra Scooterlaget ved Hans Jakob Kløvstad

• Årsmøtet vedtok at sak fra Kløvstad på vegne av «Sylvtjønn og 

Huvtjønn Scooterlag» sendes over til styret i KL for videre 

behandling.

• Forslaget for tilførselsløyper er:

1. Fortsette med snøscooterløyper som i dag

2. Kombinasjon av tilførselsløyper preparert med tråkkemaskin 

og snøscooter.

3. Hele eksisterende løypenett for tilførselsløyper kjøres opp

med tråkkemaskin



Takk for oppmerksomheten


