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Møteleder: Erik Wefring 

Sak 1) Innkalling og agenda godkjent 

Sak 2) Felle løypelag: Kristian Bay redegjorde for et felles løypelag mellom hytteeierne, 
Felle IL, kommunen, statsskog grunneiere m.fl. Velet har årlig bidratt med kr. 10.000 til 
løypekjøring ved Havrefjell. HU ved Knut Martin Felle signaliserer sterkt at de ikke kan bære 
kostnadene alene i fremtiden. Kristian sier at vi må definere at et løypelag skal ha ansvar for 
kjøring, drifting, vedlikehold, tilrettelegging og teknisk oppgradering. Selskapsform må 
diskuteres og det geografiske området må muligens avgrenses.  

20. juni ble det avholdt et dialogmøte mellom de overnevnte parter. Dette endte med at det ble 
nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen vil arbeide for å få samtykke fra alle grunneiere, 
finne egnet selskapsform, lage budsjett og se på geografisk avgrensning. 3 av 11 grunneiere 
gikk imot skiløyper på ønsket område. På bakgrunn av dette, er forslaget fra styret om 
løypelaget allerede foreldet. En av grunneierne går allikevel ikke inn med forventet 
økonomiske bidrag. Forslaget må derfor bearbeides frem til årsmøtet i påsken 2010. 
Forsamlingen stemte over at Sandtjønnlia og Omegn Velforening skal delta i et Løypelag; 
Forsamlingen gav 100% unisont JA til forslaget 

 

Sak 3) Bevilgning av driftsmidler: På bakgrunn av utfallet i sak 2, ønsker styret å fremme at 
overskuddet fra bominvesteringene omfordeles slik at 108.000 kroner benyttes for sesongen 
2009/2010, til løypekjøring med tråkkemaskin. HU går inn med samme sum til drift 
førstkommende vinter. Det stemmes over forslaget; Forsamlingen gav 100% unisont JA til 
forlaget. 

Sak 4) Av overnevnte saker går styret inn for å flytte diskusjonen om økning av 
medlemskontingenten for å bake inn løypekjøring, til årsmøtet i påsken 2010. Det ble også 
diskutert muligheten til å bevilge en ekstra innbetaling ved dannelsen av løypelaget. Saken 
fremmes på årsmøtet. 

Eventuelt: Radon; Styret er i dialog med HU, Mattilsynet og det vil innen nyttår installeres 
lufting av 3 brønner. Husk å lufte spesielt godt på bad. Ikke farlig å drikke vannet. Fargevalg 
Nissedal kommune mener HU skal lage fargepalett for hyttefarger. Dette er HU positive til. 
Flytting av brakker på Kyrtjønn: styret kontakter Nissedal kommune. Brøyting: Felle 
Maskin har overtatt snøbrøyting. Samme tlf nr som før, se hjemmesiden vår. Merk hytta med 
nummerskilt. Bredbåndsmast; ny kommet på Havrefjell, se hjemmesiden for pris og 
pålogging. Stoff til medlemsbladet; sendes Knut Håvard Andersen på følgende mailadresse, 
knuthand@online.no hytte C21.Web kamera; saken tas opp på årsmøtet. 
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