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Nyhetsbrev fra Eidsbugarden vel høsten 2021 
 

 

Styret i Eidsbugarden velforening. Ny økonomiansvarlig  
 

Bjørn Hamer som har vært styremedlem og økonomiansvarlig i en årrekke, har nå meldt fra 

at han ønsker avløsning. Bjørn har for lengst nådd vanlig pensjonsalder. Vi er derfor nødt 

til å se oss om etter kandidater til å etterfølge Bjørn. Valget skjer på årsmøtet i 

januar/februar 2022, men i samråd med valgkomiteen begynner vi allerede nå å se oss om 

etter kandidater.  

 

 

Oppgavene/ansvaret for den økonomiansvarlige er: 

 

Regnskap: 

• Føring av bilag 

• Fremlegge årsregnskap 

 

Budsjett: 

• Utarbeide budsjettforslag  

• Oppfølging av budsjett 

 

Fakturering: 

• Medlemsavgift 

• Veivedlikehold 

• Innkreving 

 

Bank: 

• Betale fakturaer 

• Følge opp innbetalinger 

• Avstemming 

 

Medlemsregister: 

• Registrere til- og avgang 

• Ajourhold adresser mv 

• Lage medlemslister etter ulike behov 

 

Styremøter:  

• Som styremedlem delta på styremøtene 

 

Systemer: 

Ved føring av regnskap, fakturering og ajourhold av medlemsregister benyttes i dag 

hovedsakelig Excel-baserte systemer med støtte av spesialprogrammer. Det kan være 

aktuelt å ta i bruk andre løsninger som tilbys av ulike leverandører, avhengig av 

økonomiansvarliges ønsker.  

 

Kommunikasjon med medlemmer foregår mest ved bruk av email, dessuten noe SMS. 
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Bjørn vil fortsette i styret et år til, og vil bistå den nye økonomiansvarlige i 

overgangsperioden. 

 

Styrearbeidet i velforeningen er dugnadsbasert, og avhengig av at vi alle yter en innsats. Vi 

ber derfor medlemmer som kan og har lyst til å overta etter Bjørn melde fra om dette til 

styrelederen eller andre av styremedlemmene.  

 

 

Vedlikehold av velveiene 
 

Noen etterlyser kanskje det vanlige vedlikeholdet av velveiene nå i sommer. Vi vil derfor 

redegjøre kort for hva som er gjort nå i sommer/høst og våre planer for vedlikeholdet i de 

to neste årene: 

 

Veivedlikeholdet på Eidsbugarden består av grusing, skraping (utjevning) og mer 

permanente endringer som grøfting og drenering/rør under vei.  

 

I fjor ble det utført drenering på veinettet i Sløtafeltet og i år har vi valgt å utføre 

drenering i Mjølkedølsfeltet. Det har blitt lagt rør under vei to steder og grøfting på to 

andre steder i Mjølkedølsfeltet. Vi har prioritert dette fremfor grusing fordi vi ønsker å få 

bort vannet slik at vannet ikke tar med seg grusen ved neste vårløsning. Vi planlegger for 

grusing og skraping av veiene i 2022 der vi vurderer det er behov for det.  

 

Styret vurderer hytteveiene på Eidsbugarden som gode nok og håper hytteeiere er av 

samme oppfatning. Vurderingen ble gjort helgen uke 38. Vi får håpe veien er like bra etter 

regnværet som kom helgen uke 39.  

 

Vårt mål er holde oss godt under budsjett og samtidig opprettholde en god veistandard. 

Ved å dele opp vedlikeholdet i faser og prioritere drenering har vi god tro på at vi klarer å 

oppnå en tilfredsstillende kvalitet innenfor rammen av budsjettet for 2021 og omtrent 

tilsvarende budsjettrammer de to neste årene.  

 

 

Tømming av mulldoer 
 

Styret har fått enkelte henvendelser om tømming av mulldoer.  

 

Vi kan opplyse at firmaet Telemark Godslinjer AS kan ta på seg jobben. Firmaet holder til i 

Seljord i Telemark, men utfører blant annet renovasjonstjenester også i Valdres. I år er det 

nok blitt for sent på året. Firmaet vil gjerne gjøre jobbene på Eidsbugarden samlet, og slik 

at de som ønsker tømming melder fra til firmaet innen en viss frist. Styret vil eventuelt 

komme tilbake til dette til våren. 

 

   

Styret 

 

 

 


