REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL
Dato:

10.11.2015

Tid:

17:00 – 19:00

Sted:

Juristenes Hus – Kristian Augusts gt. 9

Tilstede:

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

Fraværende: Siri Waade, Erik Simon Fougner
Referent:

Svein Joakimsen

407. GJENNOMGANG AV FORRIGE STYREPROTOKOLL
Alle aksjoner fra forrige møte (30.06.15) er utført.
Det var opprinnelig planlagt å invitere HVAS til dette møtet, men utkomme fra de to møtene
med HVAS som er beskrevet nedenfor, besluttet styret å vente til senere med å invitere
HVAS.

408. ØKONOMI
Status pr. oktober på våre kontoer er:
Brukskonto:

41359 kr. (advokatregning betalt)

Sparekonto:

199133 kr.

Ytterlig ny purring på medlemskontingenten har resultert i at ca. 30 flere har betalt, og at det
nå er ca. 25 hytteeiere som ennå ikke har betalt.

409. STIER MOT VARDEFJELLTOPPEN
I mail fra 06.11 stiller HVAS seg positiv til våre innspill om stier i og rundt Vardefjellområdet. HVAS lover videre at de vil ta et initiativ ovenfor Voldsameiet for å få samtykke til
å lage sti fra HV7 og mot Vardefjelltoppen.

410. SAKER FRA PLANUTVALGET
Møte med kommunen og HVAS ble avholdt som planlagt 19.10. Kommunen stilte med
ordfører, rådmann og Vidar Seterstøen, fra HVAS møtte Erik Gulsvik og Magnus Aure, og
vellet var representert med Ken Woodward og Erik Vebner.
Mange av de samme temaene som ble tatt på møte med kommunen 31.mai ble gjentatt igjen:
1) vi ønsker at Flå kommune tar større hensyn til våre behov og meninger i fremtiden (å få
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gehør for og tilbakemeldinger på våre innspill og forslag til en bedre utnyttelse av Høgevarde
hyttefelt), 2) nedbygging av friareal i vedtatt plan, 3) en eventuell omregulering av
Voldssameiet hvilket vil bety ytterligere nedbygging av friområde rundt Vardefjell og 4)
situasjon på Brennåsen.
Vi er, dessverre, ikke optimistiske om at Flå kommunen vil tar større hensyn til våre behov og
meninger i fremtiden. Vi synes at kommunen ivaretar grunneiernes interesser og ikke natur-,
fritids- og allmenninteressene.
Møte med Grinaker Utvikling, HVAS og hytteeiere fra Brennåsen (styremedlem i vellet, Ove
Vigdal deltok også) ble avholdt 24.10 i Lavvoen, hvor alternativ veitrasé og ny utvidet
parkeringsplass var tema. HVAS stilte med Erik Gulsvik, Magnus Aure og Trond Gunnerud.
Igjen konstaterer vi null gehør for våre synspunkter.

411. STATUS SELVKOSTKOMITÉEN
Etter ny purringer i oktober med Erik Gulsvik på svar på vårt brev av 22. april (!), fikk vi
endelig et skriftlig svar fra HVAS 6.november.
De mest fremtredende punktene som vi enda ikke har fått tilfredsstillende svar på er: 1)
fordeling mellom drifts- og utbyggingskostnader, 2) inntekt fra privatbrøyting er redusert
samtidig som våre innbetalinger har økt betraktelig, og 3) advokatutgifter er fremdeles
inkludert i selvkostregnskapet. Vi mener at disse punktene vil kunne redusere avgiften
betydelig.
Ken har foreslått for HVAS at vi holder et møte i slutten av november for å avklare og få svar
på de siste tingene.

412. JULENISSEN I VARMESTUA PÅ JULAFTEN
Styret vil sørge for at denne tradisjonen opprettholdes, og informasjon vil bli lagt ut på
hjemmesiden i god tid før jul.

413. 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.
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414. MØTEPLAN
Neste styremøte avholdes i januar 2016. Dato fastlegges senere.

Ken Woodward (leder)
_________________

Svein Joakimsen
_________________

Terje Olsen
___________________

Erik Vebner
________________

Ove Vigdal
___________________
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Vedlegg til pkt. 413 i referatet
Innkomne skriv siden siste styremøte
1) 07.10-15 Kommentarer til oppstart på detaljreguleringsplan for P2 fra Bjørn Skotte
2) 13.10-15 Flå kommune, Vidar Seterstøen, agenda punkt til møte mellom HVAS, kommunen og
vellet 19. Oktober
3) 13.10-15 Deltaker fra HVAS på møte mellom HVAS, kommunen og vellet 19. Oktober, fra Erik
Gulsvik
4) 19.10-15 Kopi av brev sendt til Grinaker Utvikling AS gjeldende detaljreguleringsplan for P2 fra
Laila Cecilie Halvorsen og Rune Lønn-Arnesen
5) 27.10-15 Selvkost (forutsetninger som ligger til grunn) fra Geir Jodal
6) 06.11-15 Stier mot Vardefjelltoppen, svar fra Erik Gulsvik Høgevarde AS
7) 06.11-15 Svar fra Erik Gulsvik Høgevarde AS til Selvkomiteens brev datert 22.april 2015
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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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