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Årsberetning for 2021 fra styret i  Eidsbugarden Velforening og 

Eidsbugarden Veilag 
 

 

 

 

Styre, revisor og valgkomité 

Etter årsmøtet i Eidsbugarden Velforening 19. mai 2021 har styret bestått av følgende 

personer: 

 

Styreleder:      Gudmund Knudsen  (gjenvalgt som styreleder. Ikke på valg som styremedlem)  

Styremedlem: Hilde Rognerud (gjenvalgt) 

Styremedlem: Ingeborg Eikenes (ikke på valg)  

Styremedlem: Bjørn Hamer (gjenvalgt) 

Styremedlem: Marianne Bang Hansen (ikke på valg)  

Styremedlem: Trond Morten Helgesen (nyvalgt) 

 

Øvrige tillitsverv: 

 

Revisor:  Sten E. Olsen (gjenvalgt) 

Vararevisor:    Egil Berg (gjenvalgt  

 

Valgkomité:  Christian Schjoldager (gjenvalgt)  

Joan Løvaas (gjenvalgt)  

Øystein L. Hansen (gjenvalgt) 

 

 

Styremøter og samarbeidet i styret 

Styret har i løpet av 2021 hatt seks ordinære styremøter. I tillegg har styremedlemmene hatt 

kontakt på e-post og telefon og avgjort noen saker på den måten. Samarbeidet i styret har vært 

meget bra, og styret har fungert godt. 

 

 

Medlemskap, kontingenter og avgifter 

Velforeningskontingenten er holdt uendret på kr 360,-. Eidsbugarden Budstikke har vært 

inkludert i kontingenten.  

 

Etter vedtak på årsmøtet ble veiavgiften til Eidsbugarden Veilag fastsatt til kr 850,- i 2021. 

 

Styret har pr. 1. desember 2021 registrert 163 (163) innbetalinger av velkontingent og 153 

(153) av veiavgift. Tall for 2020 står i parentes. 
 

 

Eidsbugarden Budstikke 

Velforeningens bidrag til Eidsbugarden Budstikke utgjorde kr 35.000 i 2021. Eidsbugarden 

Budstikke blir sendt alle medlemmer av velforeningen kostnadsfritt. 
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Velforeningens hjemmeside 

Adressen til hjemmesiden er www.eidsbugardenvel.com. For å laste ned kart og bilder og for 

å komme inn på diskusjonsforum må det oppgis brukernavn og passord. Brukernavn og 

passord er: 

 

Brukernavn: eidsbumedlem 

Passord:  vinje 

 

Evt. endringer i passord og brukernavn vil bli oppgitt i velforeningens nyhetsbrev. 

 

Hjemmesiden oppdateres av Stein Sannerud (ssanne@online.no).  

 

 

Nyhetsbrev på e-post 

Det ble i løpet av 2021 sendt ut tre nyhetsbrev på e-post i tillegg til flere meldinger med 

aktuell informasjon. Ordningen gir styret mulighet til å komme raskt ut med alle typer aktuell 

informasjon uten ekstra kostnader. Ordningen fungerer bra, og responsen fra medlemmene 

har vært utelukkende positiv.  

 

 

Vinterkjøring med scooter til Eidsbugarden 

Styret har også i 2021 inngått en avtale med Anders Hermundstad, Joker Tyinkrysset og 

Magnus Kvame, JVB, om en løsning slik at det blir scootertransport inn t/r hyttene i jule- og 

nyttårshelgen 2021 til faste priser og tider. Det er sendt ut melding til medlemmene om 

transporten. 

 

 

Vinterparkeringen 

Styret har også i år hatt en god dialog med Opdalsstølen og Øysterlie utmarkslag om 

parkeringsordningen på Tyin. Det er styrets oppfatning at ordningen alt i alt fungerer godt.  

 

 

Vang kommune 

Styret har hatt kontakt med Vang kommune om enkelte saker som berører Eidsbugarden og 

hytteeierne. Styret har blant annet formidlet til medlemmene en innbyggerundersøkelse fra 

Vang kommune som kommunen har sendt oss. Styrets erfaring er at vi har et godt forhold til 

Vang kommune og at kommunen forholder seg til vellet i saker av interesse.  

 

 

Årsmøtet og utsending av årsmøtepapirer 

Årsmøtet i mai 2021 ble holdt som Teams-møte. Det var bedre deltaking enn tidligere år. 

Styret har bare mottatt positive tilbakemeldinger på møteformen som bidrar til økt spredning i 

alder og bosted. Dette anser vi som så positivt at vi ønsker å videreføre muligheten for 

elektronisk deltakelse i årsmøtet. Styret tar sikte på å holde årsmøte i 2022 som et fysisk 

møte, men slik at det er mulig å delta over Teams for de som ønsker å delta på denne måten.  

 

Vi fører videre praksis med å sende ut årsmøtepapirene på e-post. Dette sparer foreningen for 

kostnader og reduserer papirarbeidet. De av medlemmene som ikke har e-postadresse får 

årsmøtepapirene tilsendt i vanlig post. 
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Dokumenter etter Birger Løvland 

Styret har fått overlatt en samling historiske dokumenter etter Birger Løvland. Vi har ordnet 

med skanning av dokumentene slik at disse kan lagres elektronisk av velforeningen.  

 

 

Brøyting av stikkveiene 

Styret har fulgt opp årsmøtets vedtak om brøting av stikkveiene i juni etter at riksvei 252 er 

åpnet for trafikk. Det kom inn to tilbud om brøyting. Styret har inngått avtale med Ole Birger 

Hermundstad som etter styrets syn hadde det beste tilbudet. Avtalen gjelder foreløpig for 

brøyting i 2022 slik at vi fritt kan vurdere om vi også i de kommende årene skal brøytes 

stikkveiene.   

 

 

 

EIDSBUGARDEN VEILAG 

 

Eidsbugarden Velforening fungerer også som veilag med ansvar for vedlikehold av fellesveier 

og broer i hytteområdet. Det føres særskilt regnskap for veilaget der alle direkte kostnader og 

inntekter som gjelder veier og broer blir regnskapsført. Styret i Eidsbugarden Velforening 

fungerer for enkelthets skyld også som styre og administrasjon i veilaget. 

 

 

Vedlikehold av fellesveiene 

Vedlikeholdet er i 2021 utført av Vang Grave- og Transportservice AS i henhold til en 

vedlikeholdsplan for årene 2021 – 2023. 

 

 

Deling av utgiftene til vedlikehold  

Er par hytteeiere har overfor styret tatt opp spørsmålet om fordelingen av vedlikeholds ut-

giftene på de to hyttefeltene. Styret har vurdert spørsmålet.  Det er tradisjon for at utgiftene 

fordeles likt på alle velforeningens medlemmer uten hensyn til hvor hytta ligger og i hvilket 

felt den ligger. Det er styrets oppfatning at utgiftene over tid blir likelig fordelt. Dessuten er 

den nåværende ordningen utvilsomt den enkleste å administrere. Styret har konkludert med at 

den nåværende ordningen bør videreføres, men likevel slik at styret for framtida følger med 

for eventuelt å komme tilbake til spørsmålet om det viser seg at den nåværende ordningen 

faller for urimelig ut. 

 

 

 

REGNSKAP FOR 2021 OG BUDSJETT FOR 2022 

 

Revidert regnskap for 2021 for velforeningen og veilaget følger vedlagt. 

 

 

For styret i Eidsbugarden Velforening og Eidsbugarden Veilag 

 

Oslo, 14.  januar 2022 

  

Gudmund Knudsen 

Styreleder 


