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HOLSÅSEN VEL 

 
Som følge av koronaviruset og tiltak har myndighetene åpnet for digital gjennomføring av 
årsmøter. Dette er derfor innkalling til «digitalt årsmøte» for året 2020, dette blir avholdt på 
Teams 22. april kl. 20. De som ønsker å delta må melde seg på ved å sende en epost til 
holsaasenvel@gmail.com . Dere vil da motta en link til møtet. For ordens skyld så er møtet 
åpent for alle, mens de som har betalt for 2020 har stemmerett. Om du lurer på om du har 
betalt for 2020 så ta kontakt på holsaasenvel@gmail.com  så finner vi ut av dette kjapt. 
 

 

 
Sak 1   Innkalling og saksliste 
  Til behandling foreligger følgende saker: 

 
1. Innkalling og saksliste 

a) Valg av møteleder og referent 
b) Valg av to til å underskrive protokollen 
c) Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Godkjenning av styrets årsberetning for 2020 
3. Godkjenning av årsregnskap for 2020 
4. Fastsetting av kontingent og godkjenning av budsjett for 2021 
5. Godkjennelse av valgkomitéens forslag til nytt styre 
6. Øvrige saker 
7. Eventuelt. 

 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes   

 
Sak 2   Godkjenning av styrets årsberetning for 2020 
 

Styrets årsberetning er vedlagt. 
 

Forslag til vedtak 
Styrets årsberetning for 2020 godkjennes. 
   

Sak 3   Godkjenning av årsregnskap for 2020 
 
Årsregnskapet er vedlagt. 
 
Forslag til vedtak 
Årsregnskap for 2020 godkjennes.  
 

Sak 4   Fastsetting av kontingent og godkjenning av budsjett for 2021 
                         
  Forslag til budsjett er vedlagt. 
 

Forslag til vedtak 
Medlemskontingent i 2021 settes til kr 400.  
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mailto:holsaasenvel@gmail.com


 

26.03.2021  2/8 

Forslag til budsjett for 2021 godkjennes. 
 
  
Sak 5   Godkjenning av valgkomitéens forslag til nytt styre   

Valgkomiteens innstilling til nytt styre er vedlagt. 
 
Forslag til vedtak 
Valgkomitéens forslag til nytt styre, valgkomite og revisor godkjennes.    

 
Sak 6  Øvrige saker 
Sak 7  Eventuelt    

 
 
På vegne av styret i Holsåsen Vel 
 
Line L. Jenssen 
Formann 
 
 

Styret oppfordrer alle gamle og nye hytteeiere på Holsåsen til å «delta» på årsmøtet. Dette er en viktig 
felles arena for felles anliggender og ikke minst en fin anledning til å bli kjent med hyggelige hyttenaboer. 
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Holsåsen vel 
Styrets årsberetning for 2020 

 
 
 
Styresammensetning 
 

Etter årsmøtet i 2020 har styret hatt følgende sammensetning: 
 
 
Styreleder Line L. Jenssen     På valg i 2022  

Vikerfaret 1, 3425 Reistad  
Tlf: 93043831  
E-post: linelj@usn.no 

 
Styremedlem  Vigdis Samdahl    På valg i 2021 

Melumveien 3a, 0751 Oslo  
Tlf: 95291707 
E-post: vigdis.samdahl@baerum.kommune.no 

 
Styremedlem  Sissel Rødevand    På valg i 2021 
(Sekretær) Lofthus terrasse 17A, 0588 Oslo 

Tlf: 90058357 
E-post: srodeva@online.no 

 
Styremedlem  Olav Tenstad      På valg i 2021 

Kirkevegen 43A, 5072 Bergen 
Tlf: 90938776 
E-post: olav.tenstad@uib.no 
 

Styremedlem Kjell Haug      På valg i 2021 
Halhjemsmarka 377, 5208 Os  
Tlf: 90103895 
E-post: kjell.haug@bergen.kommune.no  

 
 
Varamedlem  Einar Vik,     På valg i 2021 

Bruvikvegen 603, 5285 Bruvik 
Tlf: 41363349 
E-post: einar.vik@online.no 

 
Varamedlem Odd Sverre Hansen    På valg i 2022 
  Thomas Heftyesgt 43a 

0267 Oslo 
Tlf: 90831311 
E-post: oshanssen@gmail.com 

   
Revisor  Jon Dyken     På valg i 2021 

Vestre Greverud Terr. 22D, 1415 Oppegård  
Tlf: 97689782 

mailto:linelj@usn.no
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E-post: dyk1@online.no 
 
Valgkomité  Christian Weltz, formann   På valg i 2021 

2 år Melumveien 3A, 0751 Oslo  
Tlf: 95291700 
E-post: christian@weltz.no 

 
Astrid Dyken     På valg i 2021 
Vestre Greverud Terr. 22D , 1415 Oppegård  
Tlf: 97689782 
E-post: dyk1@online.no 

 
 
Styrets arbeid 
 
Styret har hatt 4 styremøter i 2020 i tillegg til løpende kontakt på telefon og e-post gjennom 
året. Leder gjennom 10 år, Inger-Lise Jespersen ble behørig takket av og rost for sin innsats 
gjennom mange år. 
 
Det var 36 betalende medlemmer per 31.12.2020, mot 78 i 2019.  
 
Styret arbeider med å nå ut til flere hytteeiere. Noen av tiltakene er at det er laget plakater som 
skal settes opp forskjellige steder på Holsåsen, og styret arbeider med å få på plass oppdaterte 
e-post-lister og oversikt over potensielle medlemmer på Holsåsen. 
 
Holsåsen Vel har fått sin egen epostadresse i 2020: holsaasenvel@gmail.com, for enklere kunne 
komme i kontakt med medlemmer, potensielle medlemmer og andre. 
 
Styreleder har deltatt som observatør på årsmøtet i Vegen Søndrol-Varaldset. Vegen har 
ansvaret for brøyting av Varaldsetvegen, mens Utmarkslaget har ansvaret for brøyting av 
sideveiene ovenfor Steinstølen. For 2021 og noen år fremover er det nå gjort felles avtale om 
brøyting av disse områdene, hvor Geilo Tomteservice står for brøytingen. Nedenfor Steinstølen 
er det andre som brøyter sideveiene, stort sett Arne Magne Rue.  
 
Postkasse 
Styret har fått på plass en stor postkasse i tillegg til den som allerede var oppslagstavlen ved 
Steinstølen. Det er nå plass til både aviser og annen post. Posten blir levert i egen postkasse 
nede i krysset i bunn av veien opp til Holsåsen. Det er vi hyttefolk som må stoppe der, ta med 

posten opp til Steinstølen og legge posten i de to postkassene. 
 
Lysforurensing  
Styret har lagt ut informasjon om lysforurensning på www.holsaasen.no.   Holsåsen Vel har 
registrert, og fått melding fra medlemmer, om at mange hytter har på lys uansett om det er 
noen der eller ikke. Det kan være koselig med lys, men det kan også være til sjenanse. Velet har 
oppfordret hyttebrukere til å tenke over sitt lysbruk. 
 
Nettsidene – holsaasen.no 
Styret har siden i fjor arbeidet med å finne ut hvem som har ansvaret for hvilke områder på 
nettsiden. Styret har vært i dialog med de andre interessentene på nettstedet for å se om det 
mulig å forbedre siden, ev. fornye den. Velforeningen og Sti- og løypenemnda er de som i dag 

mailto:dyk1@online.no
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legger ut relevant informasjon på nettsiden. Det vil bli arbeidet videre med dette i 2021, 
muligens i en felles arbeidsgruppe. 
 
Dugnad 
Årets dugnad ble arrangert lørdag 19.09.2020. Sti- og løypenemnda hadde ansvar for 
planlegging og gjennomføring av dugnadsarbeidet. Det var 35 personer som deltok på 
dugnaden. Siden det ikke kunne arrangeres middag i 2020, ble det i stedet en uformell samling 
på plattingen ved Varaldsetvegen/Orreleikveien. Det ble delt ut premie på dugnaden på to 
gavekort på Hol Ysteri på kr 300 hver, som velet sponset. 
 
Påskeskirenn 
Påskeskirennet er en populær tradisjon på Holsåsen og det kommer hvert år svært positive 
tilbakemeldinger. Dessverre kunne det ikke bli gjennomført påskeskirenn i 2020 på grunn av 
korona. 
 
Kildesortering 
Etter kontakt med renovasjonsetaten i dalen, har styret fått denne tilbakemeldingen: 
 
«Seimsberget vil bli et punkt vi utvider, setter ned nedgravde løsninger med molokk. 
Her vil det da bli innsamling av fem fraksjoner. 
Pr. i dag er det usikkert når dette skjer, en kan håpe på sommerhalvåret 2021, men det kan og 
bli i 2022.» 
 
Annet 
Styret har satt i gang en sondering av om det er mulig å lage et hyttekart/hyttehistorie på 
Holsåsen.  
 
 
På vegne av styret i Holsåsen Vel 
 
Line L. Jenssen 
Formann 
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Regnskap for Holsåsen Vel 2020 

Post  Regnskap  Budsjett 2020 

 Inntekter   

 3000 Medlemskontingenter 14 400,00 34 000 

8000 Renteinntekter 22,95 0 

 Sum inntekter 14 422,95 34 000 

    

 Utgifter   

4000 Årsmøtet  3 000 

4100 Tilskudd løypeprep. 2020 5 000,00 5 000 

4200 Tilskudd til Fagerdalen 1 000,00 1 000 

4300 Natursti  5 000 

4400 Dugnad 600,00 9 000 

4500 Drift lavvo 3 000,00 3 000 

4600 Ny oppslagstavle Steinstølen  1 500 

4700 Utgifter i forbindelse med Vipps 105,00 1 000 

4800 Porto/gebyrer 10,00 1 000 

4900 Uforutsette utgifter 500,00 2 000 

 Sum utgifter 10215,00 31 500 

 Resultat - underskudd 4 207,95 2 500 

 
Balanse for Holsåsen Vel per 31.12.2020 
 

Post     

 Eiendeler  

 1030 Skue Sparebank 59 917,55 

 Sum eiendeler 59 917,55 

   

 Gjeld og egenkapital  

 Egenkapital 01.01.2020 55 709,60 

 Resultat 2050 4 207,95 

 Sum gjeld og egenkapital 59 917,55 

 
Medlemskontingent var satt til kr. 400.  
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Forslag til budsjett for 2021 for Holsåsen Vel 
 

 Budsjett 2021 

Inntekter  

Medlemskontingenter 34 000 

Renteinntekter  

Sum inntekter 34 000 

  

Utgifter  

Årsmøte  

Tilskudd til løypeprep. 5 000 

Tilskudd Fagerdalen 1 000 

Natursti 2021 5 000 

Dugnad 2021 5 000 

Drift lavvo 3 000 

Ny oppslagstavle Steinsstølen 1 500 

Utgifter i forbindelse med Vipps:   1 000 

Porto/ gebyrer: 1 000 

Uforutsette utgifter: 2 000 

Sum utgifter 24 500 

Resultat   9 500 
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Sak 5  Godkjennelse av valgkomitéens forslag til nytt styre 
 

Det er mange av styrets medlemmer som er på valg i år. Det er ønskelig å få en lik andel 
av styremedlemmer på valg hvert år, og det foreslås derfor at noen velges for ett år, 
mens andre velges for to år. 

   
Forslag fra valgkomitéen til nytt styre er følgende: 
 

 Styremedlemmer: 
Kjell Haug     - velges for 2 år (gjenvalg) 
Sissel Rødevand   - velges for 1 år (gjenvalg) 
Odd Sverre Hansen   - velges for 2 år (avanserer fra varamedlem) 
Gregers Barfod   - velges for 2 år (ny) 
 
Varamedlemmer: 
Einar Vik    - velges for 2 år (gjenvalg) 
Jørn Gunnar Kleven   - velges for 2 år (ny) 
 

  Styret vil etter dette være: 
Styreleder Line L.  Jenssen   –på valg i 2022 
Styremedlem Kjell Haug  – på valg i 2023  
Styremedlem Sissel Rødevand  – på valg i 2022  
Styremedlem Odd Sverre Hansen  – på valg i 2023 
Styremedlem Gregers Barfod  – på valg i 2023 
 
Varamedlem Einar Vik   – på valg i 2023 
Varamedlem Jørn Gunnar Kleven  – på valg i 2023   

 
Forslag fra valgkomitéen til ny valgkomite og ny revisor er følgende: 

 
Valgkomite 
Formann: Christian Weltz  - velges for 2 nye år (gjenvalg)  

- på valg i 2023 
Astrid Dyken    - velges for 1 nytt år (gjenvalg) 

 - på valg i 2023  
Revisor 
Jon Dyken    - velges for 2 nye år (gjenvalg) 
     - på valg i 2023 

 
 


