
STYRETS BERETNING 2020 

 

De av oss som var på hytte 12. mars ifjor og fikk meldinger fra kommunen innså at dette 

ble et annerledes år. Vi har hatt naboer som har vært smittet av Covid, noen kom sågar 

fra afterski i Østerrike og det er ikke noe en vil ha. Endelig hytta etter påske og sjelden 

har så mange vært der under sommeren. Vi er heldige som har en hytte å dra til med 

fine turområder, golf, volleyball og mange muligheter i dalen hele året og flere skaper vi 

selv. 

 

Budsjettet la opp til overskudd, men det ble et udramatisk underskudd som kan 

forklares. I januar fikk vi veldig vekslende vær og tok en uventet investering i strøkasser. 

Sammen med nesten mer strøing enn måking ble vintervedlikeholdet kostbart, selv om 

vi ikke var på hytta deler av senvinteren. Så ryker en pumpe i vanninntaket (vi har minst 

fire slike store) hvilket koster penger og så måtte vi ha nytt ventilasjonsanlegg. Fordi 

infrastruktur slites ned over tid og ting skjer må vi ha en god likviditet som gjør at vi ikke 

behøver å endre felleskostnadene eller be om ekstra innbetalinger - hvilket er fornuftig 

økonomisk styring. Vi vet ikke hvordan Covid påvirket oss, men alt blir bra. 

 

Styret er opptatt av å gjøre det meste bedre hvert år og vil betale for kvalitet i langsiktige 

gode løsninger. Vår oppfatning er at vi har leverandører som stiller opp når vi trenger 

det. Enkelte små ting har blitt forsinket, men er på “to-do-listen” og vil bli løpende utført, 

som bl.a. hjemmeside. 

 

Årsregnskapet tar vi til etterretning og budsjettet er alltid laget etter beste evne. 

Det ikke lagt opp til endringer i felleskostnadene. Regnskapsfører gjør jobben, vi 

godkjenner og revisor kontrollerer. 

 

Litt om 2021 

I budsjettet er det en mindre sosial post som er myntet på en grillfest i høstferien 9/10, 

og får vi ikke gjennomført så skyver vi på det til vi kan omgås igjen. 

Ift redegjørelse; ingen nye reguleringsplaner er vedtatt, så en “fot i bakken” er fornuftig, 

for da har vi styring med det som er vårt. Vi har ingen innflytelse på avtaler mellom 

kommunene og utbyggere, heller ikke ift golfbanen (hverken i klubb eller selskap). 

 

Vi håpet at årsmøtet kunne avholdes i plenum, men hensyntatt de muterte utbrudd og 

stadig skiftende endringer blir det dessverre som i fjor. Hvilket ikke er optimalt, men vi 

ser ikke en realistisk bedre gjennomføring for nesten 200 medlemmer enn skriftlig. 

 

Styret tar gjenvalg med valgkomiteens aksept. Vi takker for tilliten og vil gjøre vårt 

beste.  Ta vare & vi preikast! 

 

Styret i Hemsedal Golf Alpin velforening, 16. februar 2021 


