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Ljosland   Vest 
  

 
Velforening 

 
Styremøte nr 2 - 2013 
 

Referat: Ljosland Vest 
Velforening 

Møtedato: 19.11.2013 Tid: 19.00-21.00 

Sted: 
Handelens Hus, 
Kristiansand 

Referatdato:30.10.2013 Ref. sendt styret + Bernhard 
U. Olsen  pr epost. 

Neste styremøte:  19.11.2013, kl. 19.00-21.00 
Handelens Hus, Kristiansand 

Antall sider:  3 

 
Deltakere: 
Anders T. Emanuelsen, Henry Verdal, Tor Sverre Bentsen, Thomas Engebretsen,  
Kåre Gjermund Dale, Øystein Aalen 
 

Saknr. Referat Ansvar 

02-01 Ingen merknader til referat fra forrige møte. 
Stiftelsesdokumentene er oversendt Brønnøysundregistrene.   
 

 

02-02 Informasjonsbrev 
Det ble i forrige møte avtalt at giro for kontingent/årsavgift sendes 
ut før jul. Sammen med årsavgiften sendes også ut et 
informasjonsbrev, der det informeres om den nye velforeningen og 
om årsavgiften. Thomas la fram utkast til brev. Enighet om at dette 
var informativt, og det sendes ut med noen små justeringer.  
Thomas lager også et brev som sendes ut til de som ikke er 
medlemmer.  
 

 
 
 
 
 
Thomas 

02-03 Oversikt over medlemmer i velforeningen. 
Henry har fått medlemslistene fra de «gamle» velene, og laget ei ny 
medlemsliste for LVV. Det vil være en kontinuerlig jobb å ajourføre 
listene.  Alle ser gjennom lista, og melder evt endringer de vet om 
til Henry. Anders sender manglende adresser i Farevatn.   
Thomas sender navn på nye hytteeiere i Farevassknuten.   
Henry oppdaterer medlemslista og oversender til ADB-senteret. 

 
 
 
 
Anders 
Thomas 
Henry 
 

02-04 Bankkonto 
Thomas oppretter  en ny bankkonto for velforeningen, og 
videreformidler til ADB-senteret og til kassererne i de gamle 
velforeningene, som overfører det innestående til den nye 
bankkontoen.  
 

 
Thomas 

02-05 Budsjett 2014. Økonomiske forhold.  
Thomas la fram revidert budsjett. Dette ble vedtatt. Velavgiften blir 
kr 4000,- og det er budsjettert med et overskudd på ca kr 160.000,- 

 
Thomas 
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LUAS har ikke fakturert løypekjøring  for sesongen 2012/13. Dette 
skal betales nå.  
 
De tidligere medlemmene i Ørnefjell velforening skal avregnes med 
kr 728,50 i tillegg til velavgiften på grunn av netto gjeld fra dette 
velet. For de tidligere medlemmene i Farevatn Fjellheim vil det bli 
gjort et fradrag på kr 2127,50 pga overførte netto eiendeler. Det 
gjøres rede for dette i orienteringsbrevet.  
 

 

02-06 Brøyting. 
Som avklart i forrige møte, skal dagens avtaler med de som brøyter 
videreføres. Brøyting av de private oppkjørslene til hver enkelt 
hytte skal ikke inngå i velforeningsavgiften. Dette blir nytt for 
Ørnefjell, og de som brøyter oppkjørslene (Oddmund Ljosland) skal 
sende faktura direkte til hytteeierne. Thomas gir beskjed om dette.  
 
Velet tar ansvaret for brøytingen av begge de store parkerings-
plassene i Farevatn, men parkeringen skal fremdeles være for dem 
som har tinglyst rett til det.  
 
De som ikke er medlemmer av LVV skal betale brøyteavgift. 
Brøyterne sender faktura direkte.  
Agder energi har også noen hytter som skal betale brøyteavgift.  
  

 
 
 
 
 
Thomas 

02-07  Eventuelt 
Saker nevnt i forrige møte og nye saker skal tas opp i senere møter: 

- Kabel-TV 
- Evt bom på vegen  
- Kontakte entreprenører/utbyggere for kompensasjon for 

vegslitasje i forbindelse med utbygging av nye hyttefelt. 
- Dugnad 
- Løypenett:  Viktig å utvikle dette videre. Det er satt av 

penger til løype rundt Grønlitjønn.  Henry sjekker med Ove 
Flåt. Andre nye løyper også ønskelig. Aktuelt å oppnevne en 
løypekomite.  

- Aktuelt med et møte med grunneiere, utmarkslaget, 
skisenteret, LUAS, skisenteret, mfl,  

- De ulike aktørenes rolle 
- Planer framover – hva kan velet bidra med? 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Neste styremøte: 28.desember kl 1500 på Ljosland Skisenter.  
 

 

 
10.12.2013 
 
Referent Øystein Aalen 


