
INNKOMNE FORSLAG til behandling på årsmøtet 2021 

 

1. Forslag. Vennligst se besvarelsen i redegjørelse/orientering. 

 

Hei, det har kommet meg for øret at det er besluttet å stenge Vel Foreningen for nye 

medlemmer. Medfører dette riktighet? Hvis ja, vil jeg gjerne at styret legger frem en 

argumentasjon for dette Utfra min begrensede kunnskap om saken kan jeg ikke skjønne at vi 

som har hytter og har hatt det en stund er tjent med dette. En redegjørelse ønskes. 

Mvh Hans Jørgen Vogtengen, Golfvegen 117 

 

2. Forslag. Se redegjørelsen, over/under første forslag. Styret anbefaling er fortsatt NEI. 

PS Brevet av i fjor ble besvart etter telefonsamtale, samtale også i år + epost med mer info. 

 

Gjenåpne feltet JA/NEI. Vi er flere medlemmer i HGAV.(Hemsedal GolfAlpin Velforening) 

som etter fjorårets årsmøte sendte mail til styret grunnet måten årsmøtet ble avholdt og 

avgjørelser som ble tatt. I ettertid ble det da lovet et informasjonsmøte. Dette er ikke blitt 

avholdt og vi ønsker derfor at informasjon blir delt ifm kommende årsmøte. Vi er ikke 

kverulanter, som vi er blitt navngitt, men medlemmer som syntes at der er tatt viktige 

avgjørelser uten tilstrekkelig dokumentasjon og der covid-19 har vært styrets støttespiller. Vi er 

glad for at vi har et styre som tar vare på våre verdier og jobber for oss alle MEN det må være 

lov å be om mer informasjon i en vanskelig tid der vi ikke kan møtes i et felles åpent fora. Saken 

gjelder i hovedsak stenging av vellet for nye medlemmer. Det er helt greit at en slik sak ble 

fremmet, men at styret kunne gå så langt med saken uten å ha et skikkelig årsmøte der 

medlemmer kunne ha anledning til å stille spørsmål og debattere temaet er ikke bra. 

Når en slik sak skal avgjøres er det mye opplysninger som skal komme frem. 

Har styret tenkt grundig gjennom at dere representerer alle medlemmer i HGAV ?. 

Har dere tenkt på de økonomiske konsekvenser og problemer dette kan skape ?. 

Økonomisk og Sterkere er en viktig ting for oss alle i HGAV. 

1. Ved å være flere blir felles kostnader lavere. (Regnestykket er ikke lagt frem for oss 

medlemmer.) 

2. Overlever Golfbanen har hyttene større verdi (Kan styret nedgradere til 9 hull uten at 

medlemmer/eiere er med på avgjørelsen ?) 

3. Mange medlemmer har kjøp hytte akkurat på GolfAlpin grunnt golfbanen. 

4 Flere Årsavgifter til Golfbanen er viktig. 48 nye hytter er årlig 250 000.- 

5 Salg av hyttetomter har gitt et innskudd til golfbanen på 100 000.- pr. hyttetomt. (dette 

er golfbanen bygd opp av og driftet av sammen med spilleavgifter, årsavgifter fra 

hyttene våre og reklame inntekter). Det er Hemsedal Hyttetomter (HH) som følger denne 

forretningsmodellen til punkt og prikke og det er viktig at HH får fullføre den siste utbyggingen 

og at vi avslutter samarbeidet på en renslig måte.. 

Styret i HGAV bruker kapasiteten på renseanlegget som en begrunnelse for å stenge vellet. 

Besitter styret mer kompetanse enn de ingeniørene som har estimert anlegget ? 

HH har bygget ut renseanlegget til 992 PE, det går 4 PE til hver Hytte som settes opp. (248 

Hytter) kan kobles på renseanlegget. Kan vi da bli holdt økonomisk ansvarlig iom HH ikke får 

benyttet de siste 48 tilkoblingene til renseanlegget ? Om så ? føler alle medlemmene at de har 



fått være med å ta riktig beslutning? Styret har uttalt at alle i området med nye hytter er 

velkommen, men i andre hyttefelt. Er det slik ? Vi mener at nye hytte eiere i nye felt er 

velkommen om samme forretnings modellen følges. Vi kan forlange det, men det er ingen 

selvfølge at dette skjer.Vi kan sannsynligvis utelukke innskudd til golfbanen ved tomte salg, men 

vi kan håpe på at årsavgift modellen beholdes. Det er ikke riktig om vi i HGAV skal risikere å bli 

alene om å redde golfbanen. Vi vil påstå at styret har satt alle oss i en knipe ved avgjørelsen fra 

forrige år. Utvikling av nye felt er allerede igang men taes våre argumenter med ? 

Jeg tror HGAV må sette seg ned å tenke grundig gjennom hvordan vi kunne tenke oss og ha 

det angående nye hyttefelt ved Golfbanen.. Hemsedal og Gol kommune bør informeres om 

forretningsideen i Golf Alpin og HGAV bør absolutt *spille ball’ med politikerene i dalen. 

HH har vært samarbeidspartnere så lenge utbygging har foregått og gjort en god jobb til alles 

beste. Vi mener at denne informasjonen bør deles med alle hytte eiere og at feltet gjenåpnes. 

Så får vi eventuelt stemme for denne saken pånytt. Vi trenger de gjenstående 48 hyttene sårt. 

Dersom årsmøtet 2021 ikke kan gjennomføres ved fremmøte bør møte holdes via en web 

løsning. Det finnes mange muligheter til det og teams er et meget bra alternativ. Her kan 

chatting, mikrofon og bilde brukes. Det finnes også løsninger for å stemme. Om ikke styret har 

kompetanse til dette finnes det helt sikkert kompetanse i vellet. En siste informasjon til dere alle. 

Vi i HGAV bruker så lite vann i forhold til PE verdien pr. hytte at våres renseanlegg egentlig 

kunne drifte 350 hytter. Innsendt av Sigurd Wiers, swiers@online.no, 47609665 

 

3. Forslag. Det kjøres fort i 30km, så 20km blir ikke lettere. Fartsdempende tiltak i Golfveien er 

tatt inn i budsjett. Hemsedal Hyttetomter får en avtalt faktura hvert år. Det er kommunisert med 

forslagsstiller og vi tar forslaget på største alvor, og er blitt enige - så til orientering. 

 

1.  Hemsedal Maskinlag AS må gjenopprette eksisterende fartsdumpene slik de engang var.  

På grunn av Maskinlaget og andres kjøring med tunge kjøretøy har fartsdumpene blitt redusert 

og er lite effektive. 2. Flere fartsdumper, eller andre fartsdempende tiltak. 3. 20km farts-skilt. 

Begrunnelse: De aller fleste bilførerne kjører hensynsfullt og forsiktig på veiene i hyttefeltet, men 

dessverre er det flere tilfeller der kjøretøy holder altfor høy hastighet.  Til tider er veiene i feltet 

svært isete og glatte. Langs veiene i feltet går folk på tur, også barnefamilier med de minste 

sittende på akebrett. Det synes fortsatt å være nødvendig med informasjon om rolig og forsiktig 

kjøring. En varebil fra Hallingdal betong (ifm arbeid på nye hytter i Droppevegen) måtte stoppes 

grunnet uvettig kjøring i svært høy hastighet. For få dager siden (uke 3 i 2021) kom en varebil 

ned bakken i Golfvegen og gjennom svingen i krysset ved innkjørsel Droppevegen var 

hastigheten så høy at kjæretøyet kom med hele bredsiden rundt svingen.  Til alt hell var det 

ingen personer eller andre kjøretøy der akkurat da. Dessverre var skiltet på bilen så skittent at 

det ikke var mulig å lese. Med hilsen Steinar Kristoffer Karlsen, Droppeveien 5. 

 

INFO Vann uten humus er en utfordring enkelte steder. Kort fortalt så jobbes det med det 

kontinuerlig. All aktivitet i ledningsnettet skaper turbulens; nyetableringer, påkoblinger, brudd, 

frosne rør, og sågar bruk. Vårt beste råd er dessverre; ved brunt vann la kaldtvannet renne litt 

under tilsyn. PS Vannprøver tas regelmessig og rapport sendes Mattilsynet. 

mailto:swiers@online.no

