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REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL 

Dato:  08.03.2016 

Tid:  17:00 – 19:30 

Sted:  Juristenes Hus – Kristian Augusts gt. 9 

Tilstede: Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Ove Vigdal, Siri 

Waade, Erik Simon Fougner, Terje Olsen 

Fraværende: Fulltallig oppmøte 

Referent:  Svein Joakimsen 

 

 

430. GJENNOMGANG AV FORRIGE STYREPROTOKOLL 

Alle aksjoner fra forrige møte er behandlet og lukket. 

 

431. ØKONOMI  

Status for vellets økonomi er uforandret fra forrige styremøte: 

Brukskonto:  41359 kr.  

Sparekonto: 199133 kr. 

Det er fremdeles ca. 30 hytteeiere (10%) som ikke har betalt kontingenten, tross to ganger 

purring. Ettersom pliktig medlemskap i Høgevarde Vel er nedfelt i hyttekjøpskontrakten med 

Høgevarde AS (HVAS), vil styret informere HVAS, og rådføre seg med HVAS om videre 

tiltak.  

 

432. SAKER FRA PLANUTVALGET 

Utvalget har behandlet og fremmet merknader/kommentarer til alle reguleringsplaner, uten at 

noen av merknadene ble hensyntatt. Den siste, Kommuneplanens arealdel Flå kommune - 2. 

gangs offentlig høring, har fått utsatt høringsfrist til 5. april. Utvalget vil behandle også denne 

på behørig vis. 

 

433. ÅRSMØTET 

Årsmøtet 2016 vil bli holdt i Lavvoen lørdag 9. april. 

Kun et fåtall har påmeldt seg til årsmøtet foreløpig. Styret vil sette opp påminnelse ved 

bommen, og ny påminnelse blir sendt ut til alle rett etter fristen for innmeldte saker 

(19.03.2016). 

Kun to forslag er innmeldt foreløpig – begge er relatert til sti og løyper. 
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Dagsorden for årsmøtet ble gjennomgått og fastlagt. Styret vil møte opp en time før 
møtestart for de siste forberedelser. 

 

434. PÅSKESKIRENN OG PÅSKEGUDTJENESTE 

Det har dessverre ikke lykkes styret å få tak i ledig prest i påsken, tross mange henvendelser. 

Derfor blir påskegudstjeneste ikke gjennomført i år (hvis ikke ledig prest skulle dukke opp). 

Påskeskirennet blir derimot gjennomført som planlagt og etter samme mønster som tidligere 

påsker. Ytterligere informasjon vil bli lagt ut. 

 

435. INNKOMNE SKRIV 

Styret har mottatt 6 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 og påmeldinger til 
årsmøte tas ikke med i oversikten. 

Komplett liste over innkomne skriv er vedlagt referatet. 

 

436. MØTEPLAN 

Dette var sittende styres siste møte. Nytt styre velges på årsmøtet, og en viktig tidligoppgave 

blir å fastlegge de regulære møtene med HVAS. 

 

 

 

Ken Woodward (leder)  Siri Waade                        Erik Vebner 

_________________           ___________________              ________________ 

 

 

Svein Joakimsen              Ove Vigdal    Erik Simon Fougner 

_________________           ___________________   ________________

  

 

Terje Olsen 

__________________
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Vedlegg til pkt. 435 i referatet 

Innkomne skriv siden siste styremøte 

1) 22.02-16 Melding om kommuneplanens arealdel for Flå kommune – 2. gangs høring fra Flå 
kommune, vedtak av 7. januar er opphevet og ny frist for merknader er nå satt til 5.april. 

2) 23.02-15 Takk til styret for strålende innsats i året som gikk fra John A Rein 

3) 24.02-16 Spørsmål rundt netcom signaler på Høgevarde fra Rune Andersen 

4) 06.03-16 Forslag til sak på årsmøte: Tilrettelegging av stier, turveier og skiløyper på Høgevarde 
fra Svein Lyngroth 

5) 06.03-16 Forslag til sak på årsmøte: Tilrettelegging av skiløyper på Høgevarde fra Tormod Ølberg 

6) 07.03-16 Brev fra Fylkesmannen. Vellets klage på detaljregulering av HV3-B – Klagen tas ikke til 
følge 
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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 

   

 

 


