Agenda for årsmøte i
Ljøsheim og omegn vel (LOV)
Lørdag 25. februar 2017, kl. 16:00
Møtet holdes i puben på Hygga fjellkro

1. Åpning
2. Valg av møteleder, referent og protokollfører
3. Grunneierne har ordet, Phil AS v/Per Finneid, Nes allmenning v/Tore Lien Bjørnstad. De
informerer om aktuelle temaer og svarer på spørsmål.
4. Gjennomgang av styrets årsberetning for perioden 21.02.2016 – 25.02.2017
5. Brøyting av hytteveier, hovedveier, fellesveier og parkeringsplasser, samt løypekjøring
v/Johannes Haukåssveen og Bjørn Dybvig
6. Informasjon fra Sjusjøen og omegn skiforening (SOS) v/Bjørn Dybvig
7. Regnskap med gjennomgang av budsjett for 2017 v/Hans Skarstad
8. Valg ihht vedtektene v/ Jon Ivar Nytrøen
9. Tid og sted for neste årsmøte
10. Eventuelt

Til orientering tar vi, tradisjonen tro, en pause med kaffe underveis i årsmøtet.
Det tas forbehold om endringer i rekkefølgen på sakslisten

Hjertelig velkommen
Ljøsheim 08.02.2017

Victor Hansen
Leder

Årsberetning1 for perioden 21.02.2016 – 25.02.2017
Styret for LOV har vært sammensatt slik:







Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Løypeansvarlig:
Leder påskeskirenn:

Victor Hansen
Børre Johan Skjønsberg
Hans Skarstad
Geir Skaug
Bjørn Dybvig
Anita Kleven Bjørnstad

På valg i 2017
På valg i 2018
På valg i 2018
På valg i 2017
På valg i 2017
På valg i 2018

Medhjelpere






Løypeansvarlig Ljøsheim2:
Løypeansvarlig Nesbyen:
Medhjelper påskeskirenn:
Medhjelper påskeskirenn:
Revisor:

Odd Martin Strandsveen
Geir Skaug
Verner Bjørnstad
Odd Vidar Lagmansveen
Stein Erik Bergo

På valg i 2018
På valg i 2017
På valg i 2017
På valg i 2017

Jon Ivar Nytrøen
Gunvor Bjerke
Kate Simenstad

På valg i 2017
På valg i 2018
På valg i 2019

Valgkomiteen
 Leder:
 Medlem:
 Medlem

LOV har pr d.d. 826 medlemmer. Dette tallet stadig i endring, og heldigvis litt stigende. Det er viktig
for alle hytteeierne at så mange som mulig er medlemmer. Det gir LOV bedre økonomi samt at vi kan
vise omverdenen at vi representerer en stor gruppe. Medlemmene er i all hovedsak flinke til å betale
innen fristen, men det er også rom for forbedring blant noen. Dessverre opplevde noen medlemmer
og tidligere medlemmer å motta inkassovarsel fra LOV høsten 2016. Dette var en
kommunikasjonssvikt mellom styret og regnskapsbyrået som sendte ut brevene. Styret har beklaget
dette både på Facebook, hjemmesiden og på mail. Styret ønsker å benytte anledningen til nok en
gang å beklage dette.
Våre medlemmer har i noen år tilgodesett LOV med sin grasrotandel. For 2014 fikk LOV kr 57.182,25,
i 2015 fikk LOV 63.222,- og i 2016 ble LOV tilgodesett med 64.933,-. Disse pengene er kjærkomne
inntekter som styret benytter til fellesskapets beste.
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Sist oppdatert 8. februar 2017
I følge vedtektene skal det ikke være flere medhjelper – løypeansvarlig. Kun ett av vervene skal derfor
videreføres
2

Styrets arbeid:
I perioden har styret avholdt 5 styremøter. Saker som har vært oppe til behandling er blant annet















Planlegging av påskeskirennet
Planlegging av dugnader
Fokus på ulike informasjonskanaler og hva styret ønsket å prioritere
Ljøsheim nytt
Samarbeidet mellom LOV med Hygga
Samarbeidet mellom LOV og grunneierne
Brøyting / løypekjøring
Medlemsmøte
Økonomi
Facebook
Ny hjemmeside
Samarbeid og utvikling sammen med Destinasjon Sjusjøen
«Fellesskapstyrkende aktiviteter»
Diverse småsaker

Styret er godt fornøyd med fremdriften i mange av sakene. Noen av sakene anses som avsluttet,
noen er i startgropa og noen saker er rullerende, dvs de gjentas og forbedres år etter år.
Styret har hatt ett hovedmål dette året: Bedre og tettere kommunikasjon med medlemmene. For å
nå dette målet satte styret opp fire nøkkelpunkter:





En ny og mer moderne hjemmeside
Flere i styret skal bidra på Facebooksiden
Medlemsmøte på sommeren i tillegg til årsmøtet
Mer interessant stoff i Ljøsheim nytt, gjerne med bilder som medlemmene selv har sendt inn
til bladet.

Av disse punktene er det medlemsmøtet som vi føler vi må jobbe enda mer med. Medlemsmøtet ble
avholdt på Hygga midtsommer. Medlemmene ble invitert til først å delta på Hygga før vi sammen
feiret midtsommer på Haraldvangen. Vi håper medlemsmøtet etter hvert blir det uformelle
samlingspunktet vi ser for oss. Et sted hvor små og store tanker og ideer luftes og felleskap bygges.
Påskeskirennet:
Påskeskirennet ble gjennomført med Anita Kleven Bjørnstad som ryddig og tydelig leder. Dessverre
var ikke værgudene 100% på vår side, men arrangementet ble gjennomført med ca 470 startende.
Det ble solgt lodd og premiene var som alltid, varierte, nyttige og flotte. Påskeskirennet er både en
samlende aktivitet og det gir LOV et godt økonomisk bidrag. Vi oppfordrer derfor alle om å slutte opp
om dette arrangementet.
Dugnader:
Dugnadsansvarlig (Bjørn Dybvig) har organisert 4 større dugnader i 2016. I tillegg har han og mange
andre lagt ned et stort antall timer i fjellet for å holde løyper og stier in takt. De som er med på
fellesdugnadene får et gavekort på 200,- pr dugnad som kan benyttes på Hygga. Dette synes styret er
en god ordning som både gir den enkelte en påskjønnelse samtidig som vi støtter opp under det
viktige arbeidet som gjøres på Hygga.

Ljøsheim nytt:
Det er gitt ut tre utgaver av Ljøsheim nytt i 2016. Det er krevende å samle stoff til så mange blader og
det er også krevende å håndtere både utsendelse og ikke minst retur av feiladresserte blader. Styret
har derfor vedtatt at det i 2017 skal gis ut to utgaver (sommer og jul). Som tidligere nevnt i
årsberetningen, ønsker styret at medlemmene sender inn bilder fra fjellet de selv har tatt. Med det
mener vi at bladet i enda større grad mer med å gi en større fellesskapsfølelse.
Brøyting og løypekjøring:
Styrets inntrykk er at brøytingen i 2016 i all hovedsak gikk bra. Det var mindre snø enn året før og
mannskapet hadde stort sett god kontroll. Værgudene har man ikke kontroll på og når de valgte å
strø om seg med et solid lag våt, kram snø godt utpå våren ble det utfordringer for noen. Maskinene
som benyttes er tunge og må hentes ned fra fjellet mens det ennå er tele i bakken. Dette skapte litt
utfordringer et par vårdager. Gjennom hele vinteren er det behov for kraftige maskiner så det å ha
lettere maskiner i beredskap for eventuell «vårsnø» kan vi dessverre ikke forvente. I alle fall ikke uten
en økning i brøyteprisen.
Løypene var svært bra gjennom hele vinteren og mange hadde flotte skiturer i det vakre fjellet vårt.
Ljøsheimområdet fremstår som en rolig og avslappende plass sammenlignet med andre populærere
destinasjoner i fjellet. Denne «annerledesatmosfæren» setter mange pris på og verdsetter høyt.
Styret har dette med seg i arbeidet med videreutvikling av området.
Hygga
Styret har en åpen og god dialog med både eierne og driverne av Hygga fjellkro. Hygga er et naturlig
samlingspunkt og det er viktig for styret, hytteeierne og tilreisende at Hygga eksisterer. Nytt toalett
har kommet på plass. Inngang for bevegelseshemmede er påbegynt og vil bli ferdigstilt i 2017.
Også i 2016 ble det arrangert stor konsert i regi av Hygga. LOV er ikke medarrangør, men er positive
til arrangementer som gjør området vårt attraktivt.
Driverne på Hygga bistår LOV med utleie av kanoene som ligger ved Haraldvangen. Styrets inntrykk
er at kanoene er populære men at det er potensial for enda mer utleie.
Noen tanker om 2017
Styret slår seg selvfølgelig ikke til ro med det vi har oppnådd. I 2017 kommer vi til å jobbe videre med
de faste aktivitetene (dugnader, påskeskirenn, Ljøsheim nytt m.m.). I tillegg har vi planer om et
tettere samarbeid med «Destinasjon Sjusjøen». Målet er at vi skal finne frem til aktiviteter som gjør
det enda mer spennende å være på fjellet. Styret er også involvert i planer om utvidelser av sti- og
løypenettet. Dette er et stort og langsiktig prosjekt som strekker seg over mange, mange år. For
styret blir det derfor viktig å finne balansegangen med å ta vare på de stiene vi allerede har samtidig
som vi jobber med nye.
Styret takker for godt samarbeid med velets medlemmer og andre hytte- og fjellfolk, Hygga,
grunneierne, brøytemannskaper, løypekjørere, sponsorer med flere. Alle er viktige for å skape god
stemning i det flotte fjellet vårt!
Ljøsheim 25.01.2017

Victor Hansen
Leder

