REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL
Dato:

06.10.2015

Tid:

17:00 – 19:00

Sted:

Claude Monéts allé 5, Sandvika

Tilstede:

Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Siri Waade, Ove
Vigdal, Terje Olsen

Fraværende: Erik Simon Fougner
Referent:

Svein Joakimsen

400. GJENNOMGANG AV FORRIGE STYREPROTOKOLL
Alle aksjoner fra forrige møte (30.06.15) er utført.

401. ØKONOMI
Status pr. august på våre kontoer er:
Brukskonto:

79000 kr.

Sparekonto:

199000 kr.

Gjentatt purring på medlemskontingenten har resultert i at det nå er ca. 50 hytteeiere som
ennå ikke har betalt. Styret sender ut 3dje-gangs purring med krav om tilbakemelding på
hvorfor man ikke betaler.

402. TILBAKEMELDING FRA FELLESTUR PÅ VARDEFJELL AVHOLDT 2. OKTOBER
Lite oppmøte, som nok skyldes dårlig informasjon. Dette må gjøres bedre neste gang med
f.eks. oppslag ved bommen, e-post til alle, facebook, o.a.

403. STATUS SELVKOSTKOMITÉEN
Det har gått 24 uker siden komiteens brev ble sendt til HVAS. Ennå er ikke svar mottatt til
tross for purring og gjentatte løfter fra HVAS om at brevet skal besvares. Istedenfor varslet
HVAS i epost 5. oktober om at de vil sende ut den siste fakturen av avgifter i oktober med
brev til alle hytteeierne. Ken besvarte eposten 5. oktober og påminte HVAS om at de lovet
hytteeierne i et brev 8. juni (fakturering juni 2015) at «avgifter for 2015 vil bli avklart i
samarbeid med velforeningen før årets siste fakturering i oktober». Ken advarte HVAS om at
denne handling vil oppfattes som nytt løftebrudd fra HVAS sin side. Ken har i dag (6.
oktober) hatt en lengre telefonsamtale med Erik Gulsvik og fremførte at HVAS’s planlagte
handling vil øke konfliktnivået og at ingen av partene er tjent med dette. Erik Gulsvik var
enig og lover snarlig tilbakemelding på nevnte brev datert 22. april.
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404. SAKER FRA PLANUTVALGET
Erik Vebner har snakket med fylkesmannen i dag. Det kommer klart fram at fylkesmannen
har mistet sin maktposisjon, og derfor gjør de ikke noe med våre saker – «det har ingen
hensikt».
Møte med kommunen og HVAS 19. oktober er bekreftet. HVAS gir beskjed om hvem som
deltar. Ken og Erik (pluss én til) deltar fra HV. Vi vil i møtet fokusere på de punktene fra
møtet med kommunen 30. mai som ikke er besvart og forslag til kommuneplan for 2015-2027
med eventuell regulering av Voldssameiget..
Varsling om oppstart av detaljreguleringsplan for P2 ved Brennåsen. Ca. 34 dekar er avsatt,
noe som er mye større enn i den opprinnelige reguleringsplanen. Vi mener at dette medfører
bl.a. økt trafikk, redusert sikkerhet for barna, og at akebakken blir borte. Vårt forslag til
løsning er å endre veitraséen, som tidligere lovet av HVAS. Plankomiteen vurderer å gi
merknader innen fristen 30.10.2015.

405. INNKOMNE SKRIV
Styret har mottatt 7 E-poster eller skriv.
Styret har besvart på alle henvendelser direkte til Høgevarde vel.
Kopier av høringsuttalelser blir ansett som for informasjon, arkivert, men ikke besvart. Likeså
kopier av brev til Høgevarde AS, hvor Vellet mottar dette for informasjon.
Kommunikasjon/eposter mellom styre- og komitemedlemmer tas ikke med i oversikten.
Komplett liste over innkomne skriv er vedlagt referatet.

406. MØTEPLAN
Neste styremøte avholdes tirsdag 10.11.2015 kl. 17:00 (alternativt 24.11.2015).
Styret vil invitere HVAS til møtet for å diskutere «veien videre» i forholdet mellom HV og
HVAS.

Ken Woodward (leder)
_________________

Svein Joakimsen
_________________

Terje Olsen
___________________

Siri Waade
___________________

Erik Vebner
________________

Ove Vigdal
________________
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Vedlegg til pkt. 405 i referatet
Innkomne skriv siden siste styremøte
1) 01.09-15 Ordfører i Flå kommune, Tor Egil Buøen, presiseringer til vellets møtereferat med
kommunen 30.mai og dato forslag til nytt møte
2) 23.09-15 Positiv tilbakemelding om gangveg fra parkeringsplassen til Fyrisjø fra Torill og Frank
Sandberg
3) 05.10-15 Kommentarer til selvkost fra Erik Gulsvik Høgevarde AS
4) 05.10-15 Kommentarer til oppstart på detaljreguleringsplan for P2 fra Yngve og Sissel Bastesen
5) 06.10-15 Kommentarer til selvkost fra Erik Gulsvik Høgevarde AS
6) 06.10-15 Flå kommune, Vidar Seterstøen, bekrefter møte mellom HVAS, kommunen og vellet 19.
Oktober
7) 06.10-15 Kommentarer til oppstart på detaljreguleringsplan for P2 fra Bjørn Skotte
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Styrets kontaktliste
Ken Woodward, Leder /
Leder selvkostkomité

91652573

HV 5

Siri Waade,
Økon./Kasserer/medl.reg.

91667473

HV 3

Svein Joakimsen, Sekretær
og nestleder

93047311

HV 3

Terje Olsen, Info & nett

98159669

HV 7

Erik Vebner, Plankomité.

45401739

HV 5

Erik Simon Fougner.
Løype/sti / vei

91785101

HV 3

Ove Vigdal, Arrangement

90033409

HV 1

Erik Gulsvik

90092544

HV AS
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