Referat fra årsmøtet i Tyinkrysset Hyttevel.
Møtet ble holdt på Tyinkrysset Fjellstue fredag 25. mars, fra kl. 1700 til 2000.

1. Konstituering.

Det var 39 hytter representert og 5 fullmakter.
Styreleder Bjørn Roald Lasen ble valgt til møteleder. Det var ingen innvendinger til innkalling og
dermed ble denne godkjent.

2. Årsberetning fra styret.

Bjørn Roald Larsen hadde en gjennomgang av årsberetning fra styret. Årsberetningen ble enstemmig
godkjent.

3. Årsregnskap.

Hege Blom gikk gjennom regnskap for 2015. Ingen kommentarer til regnskapet og dette ble
enstemmig vedtatt.
Hege Blom og Lars Inge Tordal (kasserer i Løypelaget) informerte samtidig om løypelaget. Noen
punkter er listet under:
• Noen områder/hyttevel har tvungen løypeavgift.
• Tyinkrysset Hyttevel er nest største bidragsyter fra de frivillige velene til Løypelaget
• Det er kontrakt ut 2017 med Tyin/Filefjell Utvikling.
• Løypelaget har fått 110.000 fra Vang kommune, momsfritak på 120.000 og 80.000 fra andre
aktører
• Løypeavgift er økt til kr. 950 fra neste sesong (2016/2017)
• Nettside: www.tftur.no. SMS varsling om løyper er mulig.
• 83 hytter betalte løypeavgift for denne sesong. Målet er at alle betaler.
• De som har betalt løypeavgift kan gå til Intersport å få et nytt løypekart.
• Vang kommune har planer om å bygge to nye skibruer i forbindelse med den nye vegen.
• Kommentar fra salen:
o Det er mye scooterkjøring i skiløypene. Dette ødelegger skiløypene. Meld fra til Lars
Inge Tordal om spesielle områder med mye scooterkjøring i skiløypene.
o Fint om den nederste del av vei over leilighetene Filefjell Alpin I og II blir løypekjørt.
Dette vil sikre god ferdsel.
o Det er et ønske om å kjøre «gammel» trase fra Andstor myra opp til topp av
Tørrisheisen. Samtidig ønskes det ny bru oppe ved Kileheisen.

4. Kontingentfastsettelse

Det ble enstemmig bestemt at kontingenten for Tyinkrysset Hyttevel i 2016 skal være den samme
som for 2015, dvs. kr. 300 pr. år.

5. Ansvarsfrihet for styret.
Enstemmig vedtatt.

6. Veglagets orientering

Ole Milde og Bjørn Roald Larsen informerte om saken, se ellers informasjon i innkalling til årsmøtet
Noen punkter:
• Veger krever vedlikehold i sommerhalvåret og derfor kreves det inn årlig avgift. Dette har
vært på ca. NOK 70.000. Årlige kostnader er ca. NOK 75.000. Dette går da ikke i balanse.
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Alle som bruker vegen er pliktig til å være med på å betale vegvedlikehold. Dette gjelder
uansett hvor mye av vegen som brukes. Dette er lovfestet i jordskifteloven fra 2007.
Foreløpig har leilighetene i Filefjell Alpin I og II, og noen andre selvstendige hytter ikke betalt
vegavgift. Dette kommer til å bli krevet inn.
Hyttevelet er godt fornøyd med vedlikeholdet som Ola Grøv utfører.
Dette med veg kommer til å bli et hetere tema i årene fremover.

7. Tyin/Filefjell hytteforum orientering

Ole Milde informerte om saken. Dette forumet består av 13 hyttevel i Tyinkrysset/Filefjell. Valdres
Hytteforum er etablert som en paraplyorganisasjon for alle kommuner i Valdres, og Tyin/Filefjell
hytteforum er medlem av dette. Hytteforumet har noen utfordringer med Vang kommune, men
Harald Madsen har gjort en kjempejobb med å få god kommunikasjon med Vang kommune.
Tyinkrysset Hyttevel er oppfordret til å nominere en person til arbeidsutvalget i Tyin/Filefjell
hytteforum. Det er en fordel om denne personen er bosatt i Bergensområdet da møter avholdes i
Bergen.

8. Innkomne saker

Tilbakebetaling av innbetaling for mellomledning
«Overskuddet» fra «mellomledningen» står p.t. på en konto i Indre Sogn sparebank. Styrets forslag
var å dele beløpet likt på de hyttene i B, D, E, F og G feltet som har betalt for «mellomledning».
Dette ble vedtatt av Årsmøtet.
(A-feltet var ferdig med utbygging av V&K før resten av Andstor-feltet, mens C-feltet og øvre del av Bfeltet ikke har mellomledning.)
Saksgang videre:
Styret vil lage en liste over de hyttene som vi vet har betalt for «mellomledning», ut fra
kontoutskriftene fra banken. Denne listen sendes ut sammen med referatet fra årsmøtet.
Styret kan ikke garantere at denne listen er fullstendig, så Hytteeierne må melde tilbake til styret
innen 30.06.2016, dersom de mener at det er feil på listen.
Alle som mener å ha krav på refusjon må melde dette til styret (med kontonummer) innen tidsfristen
Mailadresser under «Styret» på hjemmesiden. http://www.tyinvel.com/
Styret vil deretter fordele overskuddet likt på alle som har betalt for mellomledning, og betale ut en
del til hver som refusjon for Mellomledningen.
Jarle Botten har kommet med ønske om at årsmøtet blir flyttet til påskeaften formiddag. Styret
anbefaler å fortsette med ettermiddag Langfredag som årsmøtetidspunkt. Dette ble vedtatt.
Styret tar kontakt med Tyin/Filefjell alpin angående scooterkjøring og flomlys i Tørrisheisen etter
stengetid.

9. Valg

Følgende ble enstemmig vedtatt for Tyinkrysset Hyttevel:
Styret
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Bjørn Roald Larsen
Hege Blom
Christer Olerud
Jørn Dybdal

2015 - 2017
2016 - 2018
2015 - 2017
2016 - 2018
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Varamedlem
Varamedlem

Ole Milde
Karin Moen

Revisor
Håkon Lysne

2016 - 2018
2015 - 2017
2015 – 2017

Generalforsamling i veilaget
John Normann Melheim 2016 - 2018, vara Magnus Lereng 2016 - 2018
Knut Arne Klingenberg 2016 - 2018, vara Dag Henaug 2016 - 2018
Vegstyret
Leder
Vara

Ole Milde
2015 - 2017
Ole Kristian Asperheim 2015 – 2017

Valgkomite
John Normann Melheim
Knut Arne Klingenberg

2016 – 2018
2015 - 2017

10. Festeavgift

Formann Bjørn Roald Larsen orienterte om styrets arbeid med saken om festeavgift.
Grunnlagsdokumentene er laget av Larsen og Terje Hansen. Råd til Larsen fra advokat Gjeraker er å
anbefale en innløsning av tomtene.
Styrets forslag: tilby et engangstilbud på innløsning av tomtene.
Det var ikke stemning i årsmøtet for dette forslaget.
Grunneierlaget har ikke vist vilje til dialog og vi er nå i en presset situasjon.
Springende punkt: engangsløftet og råtomteverdien
Alternativ: bringe saken inn til forliksrådet.
Det var store diskusjoner rundt problemstillingen om ny festeavgift / innløsning av tomt.
Årsmøtet er ikke fornøyd med dagens advokat Gjerakers arbeid i denne saken.
Muligheten er å bruke Arvid Dahm (Tomtefesteforbundets høyesterettsadvokat)
Forslag fra styret: Tyinkrysset Hyttevel velger felles advokat til å føre saken om festekontrakter
videre. Dette gjelder alle festekontrakter i Andstorfeltet, som omhandler Tyinkrysset Hyttevel sine
medlemmer. Dette ble enstemmig vedtatt.

