
 

Innkalling årsmøte i Hemsedal Golfalpin velforening for 2021 

Tid: Torsdag 14.04.22 – kl. 17.00 

Sted: Granheim, diskoteket (ingen servering)     

Saksliste 

01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

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

03/21 Årsmelding/Orientering fra styret 

04/21 Godkjennelse av årsregnskap 2021  

05/21 Budsjett for 2022 

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

07/21 Valg av styre 

 

Saksliste med styrets forslag til vedtak: 

01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: styrets forslag – Godkjennes 

 

02/21 Valg av møteleder og person til å signere protokoll sammen med møteleder. 

Vedtak: styrets forslag – Styreleder velges til møteleder. ________________ velges til å 

signere protokollen etter årsmøtet. 

 

03/21 Årsmelding/Orientering fra styret. 

 Vedtak: Årsmelding tas til etterretning og godkjennes. 

 

04/21 Godkjennelse av årsregnskapet 2021. 

 Vedtak: Årsregnskapet godkjennes. 

 

05/21 Budsjett for 2022 

  Vedtak: Styret anbefaler at inntektene økes med 100 kr pr mnd fra mai 2022 pga. usikkerhet i 

 markedet og indikasjoner på økte kostnader fra leverandører på de store postene. 

 

06/21 Innkomne forslag til årsmøtet (Vedlegg: A – G) 

 

07/21 Valg av styre 

 Vedtak: Styret foreslår gjenvalg for de i styret som er på valg - følgende: 

 Styreformann -Hans Petter Kverneland (1år) 

 Styremedlem -Bård- Anders Filtvedt (2 år) 

 Styremedlem -Leif Nerheim (2år) 

 Varamedlem - Frode Finnøy(2år) 



VEDLEGG TIL SAKSLISTE HGA ÅRSMØTE 2021: 

 

Sak 06/21 Innkomne forslag til årsmøtet 

 

A. Forslag om å åpne vellet for nye medlemmer (3.behandling) 

Orientering: Innkommen forslag om anmodning om å åpne vellet for nye medlemmer utover 

eksisterende reguleringsplan. Viser til styrets svar på to sider der Styre legger frem saken og vellets 

begrunnelser for å stenge.  

Vedtak: Styret anbefaler NEI 

B. Hemsedal Hyttetomter (HH) må rydde rigg-plassen 

Orientering: HGA styre vil anmode HH til å rydde rigg-plassen og området rundt. Området er  ikke 

pent etter ca 25 års bruk, men har selvfølgelig en funksjon. Er HH ferdig med å bebygge Golf Alpin 

området ber vi om at dette gjennomført så raskt som mulig. Vi kan evt spille det over til Gol 

kommune teknisk etat for deres regel vurdering.  

Vedtak: Styret anbefaler JA 

C. Hemsedal Hyttetomter  

Orientering: HH anmodes om å fjerne alle skilt og oversikter vedrørende til salgs/hytteområder mm 

som ikke lenger er gjeldende.  

Vedtak: Styrets anbefaling JA 

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. 

Vedtak: Styrets anbefaling JA 

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. Dette er egentlig ikke en sak for HGA og samtidig for kostbart 

Vedtak: Anbefaler Nei, men HGA vil følge med på utviklingen og påvirke kommune og SVV der vi har 

muligheter til det. 

F. Skiløypen Orientering 

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. 

G. GolfAlpin velforening hjemmeside 

Orientering: Velforening hjemmeside - mye er ferdig før påske 2022. 


