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Årsmøteprotokoll for Hemsedal Golfalpin velforening 2021 

Tid: Torsdag 14.04.22 – kl. 17.00 (møtet avsluttet klokken 18.50) 

Sted: Granheim 

Fremmøtte: 31 stemmeberettigede samt 2 med fullmakt. Totalt 33 stemmeberettigede. 

Møteleder: Styreformann Hans-Petter Kverneland valgt til møteleder (02/21) 

Valgt til å signere protokoll sammen med møteleder: Kirsten Graverholt, Golfveien 159B (02/21) 

 

Saksliste 

01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Godkjent. 

 

02/21 Valg av møteleder, person til å signere protokoll sammen md møteleder.  

Se over! 

 

03/21 Årsmelding/Orientering fra styret 

 Tatt til etterretning og godkjent. 

 

04/21 Godkjennelse av årsregnskap 2021 

 Årsregnskapet 2021 godkjent. 

 

05/21 Budsjett for 2022 

Årsmøtet godkjenner budsjettet 2022 med en økning i vellavgiften med 100 kroner fra Mai  

2022 til kroner 900. 

 

06/21 Innkomne forslag til årsmøtet (A- G) 

A. Forslag om å gjenåpne vellet for nye medlemmer, og oppheve vedtak fra 2020 om å stenge vellet. 

  Ikke godkjent – 5 stemte for. 

B. Hemsedal Hyttetomter (HH) må rydde rigg-plassen. HGA styre vil anmode Hemsedal Hyttetomter 

(HH) om å rydde rigg-plassen og området rundt. 

Godkjent.  

C. HGA styre vil anmode HH om å fjerne alle skilt og oversikter som gjelder «til salgs/hytteområder 

mm», som ikke lenger er gjeldende. 
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Godkjent. 

D. Gjerde/voll mot vann i akebakken 

Orientering: Gjerde/voll mot vann i akebakken etableres skånsomt innenfor en ramme på inntil kr 

50` tusen. Kan utsettes og behandles på nytt i 2023 om årets budsjett vurderes trangt. 

Årsmøtet godkjenner at styret gis tillatelse til å gjennomføre tiltaket innenfor den 

økonomiske rammen hvis økonomien ellers i 2022 gir rom for det. 

E. Utbygging av Gatelys, busstopp og gang/sykkelsti 

Orientering: Vi har spilt inn trafikksikringstiltak til Statens Vegvesen med kopi til Hemsedal 

kommune. Når Hemsedal kommune utvikler nytt hyttefelt F17, kan vi ta det opp med dem og 

vurdere å være med på et spleiselag.  

Ikke godkjent. HGA vil følge med på utviklingen og påvirke kommune og Statens vegvesen der 

vi har muligheter til det. 

F. Skiløype Golf Alpin og endre fra 2 til 1 oppkjørt skispor 

Forslag: Skiløype tråkk er noe som bør aksepteres av sikkerhetsgrunner (alle må vise hensyn) og 

tynning kan vi bidra med på dugnad. 

Tiltak: Vi endrer fra 2 skispor til 1 skispor slik at folk for bedre plass til å spasere m/familier. De 

som ønsker det, må gjerne ta med en sag og kviste om de vil. 

Kompromiss forslag ble fremmet i møtet  om å se på muligheten for å gjør noe for gående med 

barn til akebakken ved hull 6 og 7. For øvrig skal skiløype kjøres med 2 spor og forbeholdes 

skiløpere. Gående anmodes om å ferdes i skiløypene med det for øyet at skisporet ikke skal 

ødelegges. 

Ikke godkjent. Skiløype kjøres med 2 spor. Årsmøtet ber styret i samråd med Erling Granheim 

se på mulige løsninger for adkomst via skitraseen ved hull 6 og 7 uten at dette går på 

bekostning av skiløypen. 

G. GolfAlpin velforening hjemmeside 

 Styremedlem Bård-Anders Filtvedt orienterte om opprettelsen og bruken av hjemmesiden til 

velforeningen. Facebook er mer til bruk for «ferskvare» og engangshendelser. Websiden skal 

være hovedkilden for fast informasjon fra styret knyttet til vellet. www.golfalpinvel.no 

  

07/21 Valg av styre 

Vedtak: Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg for for de i styret som er på valg: 

Styreformann - Hans Petter Kverneland (1år) 

Styremedlem - Bård- Anders Filtvedt (2 år) 

Styremedlem - Leif Nerheim (2år) 

Varamedlem - Frode Finnøy(2år) 

Godkjent – enstemmig. 

http://www.golfalpinvel.no/
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 Styret i Hemsedal Golfalpin velforening består av følgende for perioden 2022/2023: 

 Styreformann: Hans-Petter Kvernland 

 Styremedlem: Bård-Anders Filtvedt 

 Styremedlem: Leif Nerheim 

 Styremedlem: Jon Bjercke 

 Styremedlem: Dag Samsonsen 

 Varamedlem: Frode Finnøy 

  

 Valgkomiteen for Hemsedal Golfalpin velforening består av følgende for perioden 2022/2023: 

 Frode Finnøy 

 Aud Skaugen 

 Eivind Bjart Stangebye 

 


