Årsmøte KVS – Kyrkjebygdheia Velsammenslutning
Protokoll
Tirsdag 21. september 2021 – Brokelandsheia

Anstein Hagen ønsket velkommen og innledet til møtet:

1/2021 – Valg av møteleder og referent:
Møteleder:
Anstein Hagen
Referent:
Carl Petter Benestad
2/2021 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Møteinnkalling godkjent
Kommentar – KVS sekretariat må sende ut årsrapport på forhånd.
3/2021 – Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Godkjent – se også sak 7/2021

4/2021 – Årsrapport KVS
Godkjent
I tillegg fremkom følgende kommentarer for videre arbeid:
Forslag vedr søppel:
KVS og vegstyret bør jobbe videre for å finne en god løsning på problemet med spesialsøppel.
Informere om hva som kan kastes – og hva som ikke kan kastes i bua, gjerne med oppslag på
utvending vegg forklart med bilder.
Vedr container for metall: må informere på forhånd slik at folk vet om dette og kan vente med å
kaste metall til container er på plass.
Fylle gulvet med avfallsbeholdere, slik at det blir mindre mulighet for å sette fra seg spesialsøppel.
Vedr hjertestarter: Stemtjønn har også bestemt seg for å kjøpe hjertestarter. Røde Kors kommer til å
holde kurs for bruk av hjertestarter.
Vedr oppsigelse av brøyteavtale private veier. KVS må innhente opplysninger om hvem som har
mistet sin brøyteavtale med Torfinn Sanden, slik at det kan forespørres entreprenør Kyrkjebygdheia
AS om utvidelse av dagens avtale.

Avtale vedr vedlikehold av private veier. Det er kommet forslag/forespørsel om å få en prisavtale
også på vedlikehold av private veier – grusing, stikkrenner ol. Stemtjønn ønsker også at strøing kan
inngå en slik avtale.
Det ble ytret skepsis mot å bake inn vedlikehold av private veier i den generelle avtalen/prisavtale.
Hytteeiere på Sylvtjønn etterlyser også strøing av vei der det er flere brukere, flere enn hytteeiere
som sokner til den aktuelle veien.
Det er viktig å huske på at også Stokkosen skal være med i ny brøyteavtale for private. Det må sendes
ut forespørsel til alle velforeninger om hvem vil være med.
Sylvtjønn vel har bygd gapahuk og den kan benyttes av alle.
5/2021 - Vegen på Kyrkjebygdheia – årsrapport
Godkjent

Kommentarer videre arbeid:
Parkeringsplass ved Holmvatn blir utvidet.
Bakken fra søppelbua til Langmyr blir rustet opp med ny grus
Hytteeiere betaler høy sats for bomkort i 15 år, deretter går det ned til lav sats – hhv kr 2550,- og kr
2040,-.
Bomavgiften kan betales med SMS , alternativt Vipps.

6/2021 – Valg
Sekretæriatet KVS
• Anstein Hagen – på valg, kan stå et år til, men stiller sin plass til disp om andre forslag.
• Dag Haraldsen – ikke på valg
• Carl Petter Benestad – ikke på valg
Anstein Hagen gjenvalgt ved akklamasjon

Vegen på Kyrkjebygdheia – representanter til styret valgt av KVS
• Rune Nilsen - leder
• Thor Furuvald
• Hans Jacob Edvardsen
Vararepresentanter
• Reilly Solhaug
• Geirr Midgaard
• Einar Barosen – ønsker avløsning
Forslag ny varamann Carl Petter Benestad
Alle gjenvalgt/valgt ved akklamasjon

Revisor
• Bjørn Reime
Gjenvalgt ved akklamasjon

6/2021 - Innkomne forslag

7/2021 - Evt/annet
«Huvtjønn og Sylvtjønn scooterlag» v/Hans Jacob Kløvstad mente det er udemokratisk hvordan
«styringsdokumentet for tilførselsløyper» ble bestemt, og at retningslinjene i dokumentet bør
revideres og at scooterlaget bør delta i revisjonen. Kløvstad mente videre at kommentarene som ble
sendt inn forut for fjordårets møte ikke ble diskutert.
Referat fra fjorårets årsmøte ble vist fremmøtte og der kom det klart frem at spørsmålet fra
«Huvtjønn og Sylvtjønn scooterlag» v/Hans Jacob Kløvstad ble tatt opp. Forslaget ble da stemt over
og avvist. Ref sak 8/2020

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
• 2019 Holmvatn
• 2020 Løypelaget

Følgende til stede:
Stemtjønn Hyttevel

Dag Haraldsen
Inge Eikeland

Langmyr Hyttevel

Thomas Axelsen

Hellebrotet og Langmyrtjønn Vel-lag

Jørn Toverud
Ole Bulien
Bjørn Reime
Morten Kraft

Karen Dalevoll
Hans Jacob Edvardsen
Rune Haagensen
Bjørn Dalevoll
Geir P Bratlie
Svein Rune Berge

Sylvtjønn Hyttevel

Knut Lurås Abrahamsen
John Terje Langmyr
Jan Roger Pedersen
Bernt Gunnar Ausel

Huvtjønnleiken Hyttevel

Carl Petter Benestad
Håvard Nilsen
Oddbjørn Løite
Hans Jakob Kløvstad
Stig Atle Kjellevold

Breili Hyttevel

Arne Jørgen Karlsen
Knut Ingv. Knutsen

Holmvatn Hyttevel

Anstein Hagen
Turid Normann Hagen

Veum Hyttevel

Finn Roksund
Ingebjørg Næs

Stokkosen Hyttevel

Atle Nilsen
Ståle Nilsen

Heivegen

Rune Nilsen

