REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL
Dato:

18.08.2015

Tid:

17:00 – 18:30

Sted:

Juristenes Hus – Kristian Augusts gt. 9

Tilstede:

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

Fraværende: Fulltallig oppmøte
Referent:

Svein Joakimsen

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

392. ØKONOMI
Status pr. august på våre kontoer er:
Brukskonto: 67000 kr.
Sparekonto: 199000 kr.
Det er fremdeles ca. 100 hytteeiere som ikke har betalt medlemskontingenten.
Informasjon om det pliktige medlemskapet i Høgevarde Vel skal legges ut på vår
hjemmeside.

393. TILBAKEMELDING FRA FISKEKONKURRANSEN AVHOLDT 8. AUGUST
Flott vær, og HVAS stilte som vanlig lavvoen og grillutstyr til vår rådighet. Men litt færre
deltagere enn i fjor. Muligens var tidspunktet feil, og informasjonen ikke god nok.
Tidspunkt for utsetting av fisk må også vurderes, da fiskelykken denne gang var dårlig!
Styret lager link til fiskeforeningen på vår hjemmeside.

394. STATUS SELVKOSTKOMITÉEN
Det har gått 17 uker siden komiteens brev ble sendt til HVAS. Ennå er ikke svar mottatt til
tross for purring. Styret mener at HVAS har valgt å ikke prioritere denne saken. Styret har
formidlet til HVAS at styrets standpunkt er at den tredje fakturaen må sendes ut senere enn
oktober (forutsatt at vellet og HVAS klarer å bli enig) eller at den frafalles helt.
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395. SAKER FRA PLANUTVALGET
Planutvalget har avholdt møte, og vil besvare følgende saker innen oppgitt frist:
 «Varsling om startet planarbeid for HV13 og HV15 i Gulsvikfjellet». Frist for
eventuelle merknader er innen 1. september 2015.
 Kommuneplan for Flå 2015-2027, Planbeskrivelse og konsekvensutredning med
høringsfrist 18. september 2015.
Øvrige tema:
 Pågående utbygging av veger og løyper i HV16. Ukjent for planutvalget
 Tema på utlovet møte mellom vellet, kommunen og HVAS
 Samarbeid/dialog om utbygging av løypenett og stier
 Evt. utbygging i Voldssameiet og atkomst dit.
Ordføreren i Flå har nå bekreftet et møte i begynnelsen av oktober mellom HVAS,
kommunen og Høgevarde Vel.

396. BEFARING AV STI / DUGNAD TIL SOMMEREN
Befaring av stier var planlagt til 5. september, og plakater er hengt opp. Styret besluttet å
endre dato til fredag 02. oktober – i slutten av høstferien – og å kombinere befaringen med
«noen festlige poster» underveis.
Info legges ut på hjemmesiden.
Styret oppfordrer likevel alle som ferdes på de merkede stiene om å rydde/rense der det
trengs. Styret vil anmode HVAS om å gjøre stiene bedre kjent, f.eks. ved å tegne dem inn på
løypekartet og ved skilting.

397. SKILØYPER
Nye hyttefelt bygges ut, og flere kommer etter hvert. Hvordan påvirker dette skiløypene?
Dette har vi delvis allerede tatt opp med HVAS i brevet datert 22.april, men som nevnt i
punkt 394 får vi ikke svar.

398. INNKOMNE SKRIV
Styret har mottatt 5 E-poster eller skriv.
Styret har besvart på alle henvendelser direkte til Høgevarde vel.
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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.

399. MØTEPLAN
Neste styremøte avholdes tirsdag 06.10.2015 kl. 17:00.

Ken Woodward (leder)
_________________

Svein Joakimsen
_________________

Erik Simon Fougner
___________________

Siri Waade
___________________

Erik Vebner
________________

Ove Vigdal
________________

Terje Olsen
__________________
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Vedlegg til pkt. 379 i referatet
Innkomne skriv siden siste styremøte
1) 21.07-15 Varsel om oppstartet planarbeid for HV13 og HV15 i Gulsvikfjellet fra Grinaker Utvikling
AS
2) 03.08-15 Feiertjenester for hytteeiere på Høgevarde fra Geir Sørlie-Reininger, Feie- og
tilsynstjenester AS
3) 03.08-15 x 2 Kommentarer til selvkost fra Erik Gulsvik Høgevarde AS
4) 14.08-15 Ordfører i Flå kommune, Tor Egil Buøen, bekrefter møte med HV Vel i oktober
5) 15.08-15 Spørsmål og synspunkter om områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet fra Jan Kjærstad
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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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