
Referat fra årsmøte Sandtjønnlia og Omegn Velforening 
 
Torsdag 9 april var det årsmøte for Sandtjønnlia  og omegn velforening på Felle grendehus. 
Det var  90 tilstede ,og av disse 59 stemmeberettige hytteeiere - ca 50% oppmøte 
 
Velets leder, Kristian Bay åpnet årsmøtet med å ønske alle fremmøtte velkommen. 
Sittende styre ble deretter presentert, før Kaja Slinning Bay leste opp Havrefjellerklæringen. 
 
Følgende dagsorden var satt: 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

• Godkjent 
 
2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å undertegne protokollen 

• Erik Dypedal ble foreslått som møteleder 
• Kai Inge Dalen ble foreslått som referent 
• Roland Larsen og Knut Inge Taraldlien ble foreslått til å undertegne protokollen. 
• Godkjent 

 
3. Styrets årsberetning og revidert regnskap samt budsjett for 2009 – 2010 

• Opplest og godkjent. 
• Det ble i år også gitt honnør til hyttebladet vårt både fra salen og HU. Bladet er i 

tillegg til hytteeiere distrubiert ut til fastboende på Felle. HU mente hyttebladet har 
bidratt til et tettere bånd mellom hytteeiere og fastboende. Kristian kommenterte den 
gode dugnadsånden som vi har , og fremhevet i den forbindelse arbeidet som er utført 
ifm. bomprosjektet. Det ble også stilt spørsmål fra salen om Radonproblematikken (se 
redgjørelse fra HU under punkt 8) 

• Revidert regnskap: Opplest og vedtatt. 
• Det kom kommentar fra salen om at utestående sluttregning for vegbommen som enda 

ikke var belastet, fremkom i regnskapet for inneværende år. Dette for at beholdningen 
da ville fremstå mer korrekt. 

• Budsjett for 2009 – 2010 : Opplest og vedtatt. 
• I dette budsjettet ligger det inne 60000.- kr. som styret har til fri benyttelse innenfor 

prioriterte forslag (se punkt 6 ) 
 
4. Valg i henhold til oppsett fra valgkomiteen 

• Styret: 
Leder: Erik Wefring ( D11 ) 
Nestleder: Kristian Bay ( H14 ) 
Kasserer: Atle B. Kirkevold ( C1 ) 
Sekretær: Wenche Gudesen (H69 ) 
Styremedlem: Kai Inge Dalen ( E1 ) 
 
 

• Hyttebladet: 
Helene Larsen ( C5 ) 
Thor Øistein Eriksen ( H2 ) 
Knut Håvard Andersson ( C21 ) 
 



 
 

• Revisor: 
Signar Sandvik ( C6 ) 
 
 

• Valgkomiteen 
Roland Larsen ( C5 ) 
NN styret sørger for å skaffe nytt medlem. 
 

• Aktivitetsgruppe: 
Leder:  Magne Skovly ( C7 ) 
Medlem: Roland Larsen ( C5 ) 
Medlem: Laila Moen ( A12 ) 
 

• Løypekomiteen 
Leder: Jurgen Findorff ( D9 ) 
Medlem: Jørn Bugodt ( B12 ) 
Medlem:Bjørn Gunnar Feltstykket (C4 ) 
Medlem: Finn Just Olsen (B11 ) 
 

• Fiskekomiteen ( Ny ) 
Leder: Laila Moen  ( A12 ) 
Medlem: Per Karl Gulbrandsen 
Medlem: Stig Berget 
 
 
 

 
5. Fastsettelse av kontingent for 2010 

• Kontingenten beholdes uendret  
 
 
6. Innkommne forslag: 

• Bygging av sandvollibane/flerbruksbane ble forkastet med 36 stemmer mot -19 for. 
• Forslag å bygge gapahuk ved nedbrent koie på nordsiden av spjotvann. Enstemmig 

vedtatt 
• Lage akebakke på høyre side av skiløype opp mot Havrefjell. Enstemmig vedtatt. 
• Forslag å plassere søppelkonteiner i sinsenkrysset , for at hytteeierene kan kvitte seg 

med spesialavfall. Forslaget ble vedtatt mot 9 stemmer. Her må styret komme tilbake 
med egnet tidspunkt, varighet og endelig plassering. 
Styret ble anbefalt også å utfordre IATA om de kan bidra til eventuelt en permanent 
stasjon for spesialavfall. 
NB! Søppelbodene er fortsatt en miljøstasjon , og ikke en plass for spesialavfall – 
henstiller samtlige om å respektere dette , da det dessverre fortsatt er noen som ikke 
klarer å etterleve dette. 

• Det er ønske om å se på mulighet for å få flere grillhytter utover den ene som i dag er 
plassert i D-feltet 

• Fortsette å jobbe med felles båtplass ved spjotvatn 



• Ellers kom det ønsker fra salen om at noe av de avsatte midlene for 2009- 2010 ble 
brukt til orienteringskart i naturen, legge duk ved badestranda, fiskekultivering av 
vannene, løypenett sommer / vinter 

• Det oppfordres fortsatt til at hytteeiere med hunder respekterer båndtvangen. 
• Noen syntes at trafikken mellom hyttefeltene utenom veinettet ikke fungerer bra. Dette 

er spesielt for Kyrtjønn over mot C-feltet. Friområdet er til fri benyttelse, men 
henstiller at man ikke tråkker helt oppi hytteveggen til folk.  

 
 
7. Avslutning 

• Det ble gitt oppmerksomhet til de 3 som gikk ut av styret denne gangen. Dette var 
Solveig Marthinsen som har vært kasserer siden oppstart av velforeningen.  
Tor Granli som har vært leder og nestleder siden oppstart av velforeningen. 
Rita Sparsås som sekretær. 
 
I tillegg ønsket styret å gi en velfortjent oppmerksomhet til Tore Skåli for den innsats 
han nedlegger i hyttefeltet vårt året rundt. I denne personen møter vi velvilje og god 
service hele tiden. 

 
8. Info fra HU 

• Etter avsluttet årsmøte hadde styret invitert Knut Martin og Tore for å gi litt 
informasjon ang. Radonproblematikken i hyttefeltet vårt. 
Knut Martin valgte å dele informasjonen inn i 3 punktet. 
 

1. Radonproblematikk: 
• Som tidligere kjent er det oppdaget radon i drikkevannet vårt. På spørsmål hvilke 

brønner det var målt radon i var svaret at samtlige bortsett fra brønnene til Spjotvatn 
HU tar jevnelig prøver av brønnene som deretter blir sendt til mattilsynet. Det er 
mattilsynet som gir pålegg ifm oppfølging/tiltak på problemet. 
Tiltak som HU har utført er utlufting i brønnene og vannbassenget. 
Mattilsynet har ikke kommet med ytterlige tiltak ovenfor HU. 
Skulle man ønske å ta prøver av inneluften, og eventuelt tiltak ift dette, er det opp til 
hver enkelt hytteeier selv. 

 
2. Årlige avgifter i hyttefeltet: 

• Vannavgift er 1400,- + mva. Dette gjelder samtlige felt. Neste justering 2012 
• Vegavgift er differensiert mellom de forskjellige feltene 

Kyrtjønn er beløpet 2000,- Neste justering 2011 
Kjetilåsen er beløpet 1800,- Neste Justering 2010 
Sandtjønnlia/Spjotvatn er beløpet 1700,- Neste justering 2010 
Ingen mva på disse beløpene. 

• Brøyting inn til hyttene er prisen 1250,- + mva 
Strøing inn til hytta er prisen 1250,- + mva 
Ønsker man åpent hele vinteren inn til hytta er prisen 5000,- + mva 

• Knut Martin nevnte at Kjetilåsen burde være en del av velforeningen vår. 
I dag er det 5-6 hytter i dette feltet. Kjetilåsen er regulert for 35 tomter. 

 
 
 
 



3. Løypekjøring/lag – hvordan opprettholder vi dagens aktivitet videre? 
 

• I dag er det stort sett HU som er hovedbidragsyter til løypenettet. For at dagens 
standard skal videreføres er man avhengige at andre aktører også bidrar. 
Som naturlige bidragsytere nevnte HU blant annet: Felle idrettslag, Gjerstad idrettslag, 
HU, velforeningen SOV, statsskog, turistforeningen Havrefjell turlag og Havrefjell 
hyttegrend. 
HU mente at i løpet av ettersommeren burde man ha et samarbeid basert på frivillig 
engasjement rundt dette klart. 
Knut Martin nevnte også at et frivillig løypelag vil slippe mva . 
Årsmøtet sluttet seg enstemmig til dette forslaget. Styret i SOV må ha dette som en 
prioritert oppgave utover våren. 
 
 

 


