Referat fra årsmøtet i Hedalen Løypelag 2010
Søndag 10.oktober, den 10.10.10, ble det avholdt ordinært årsmøte i løypelaget. Sol og mange
andre arrangementer samme dag får ta skylden for svært dårlig oppmøte. Løypelaget styre tar det
også som et tegn på tilfredshet med lagets arbeide.
De frammøtte var Arne Heimestøl, Harald Kjensrud (løypebas), Helga Perlestenbakken (nestleder)
og Line Wermundsen Mork (leder). Det ble derfor ikke valgt referent eller protokoll-undertegnere.
Referat i all sin enkelhet:
Årsberetning:
Det er siste driftsår kjørt 3000 km, 350 timer, med løypemaskinen og i 150 timer med scooteren. Det
er kjørt løyper hver helg og i feriene, dog er ikke hele nettet kjørt gjennom hver gang. Vinteren var
krevende med mye og lett snø, men flotte ski-forhold fra desember til mai. Alt vedlikehold av
maskinen har vært utført av Harald og driftsregulariteten har derfor vært veldig god.
Informasjon om løypene er lagt ut på hedalen.no ukentlig, varslet med løypetelefonen 4176 3311
hver helg samt at løypemaskinen kan følges via http://www.skisporet.no/no/oppland/hedalen .
Løypelaget betaler en årlig avgift for å være tilknyttet denne tjenesten.
Det er tegnet 14 nye andeler det siste året, et velkomment og nødvendig tilskudd med tanke på
videre investeringer.
Løypelagskonserten i påsken samlet igjen fullt hus til en flott konsert. Konserten gir et godt bidrag til
lagets økonomi og lagets styre takker alle sangere og frammøtte.
Regnskap:
Økonomiansvarlig Helga redegjorde for regnskapet, som var revidert og funnet i skjønneste orden av
lagets revisorer.
Det ble sist år innbetalt i alt kr 305 tusen i løypebidrag. Tilsvarende i 2009 var 225 tusen og i 2008
170 tusen. Oppslutningen om løypekjøringen er med andre ord mer enn doblet siden laget ble
stiftet i 2006.
Løypekjørerne er fortsatt nøkterne i sine lønnsforventinger, og bidrar med det i betydelig grad til at
laget har en sunn økonomi. Maskiner og utstyr avskrives etter vanlige satser, og laget har de siste
årene bygget et overskudd som vil sikre ny-investeringer ved behov .
Det vil bli sendt ut innbetalingsblanketter fra Valdres Destinasjon på vegne av alle løypelagene i
Valdres. Beløpet for 2010/2011 blir kr 750,-.
Løypelagets leder benyttet anledningen til å takke Helga for den viktige og gode jobben hun gjør med
å holde orden på lagets økonomi og følge opp innbetalinger og potensielle inntektskilder.
Valg:
Resultat av valget, i tråd med valgkomiteens innstilling:

Leder

Line Wermundsen Mork (ikke valg)

(hytteeier Søbekkseter)

Nestleder

Helga Perlestenbakken (ikke valg)

(grunneier)

Løypebas

Harald Kjensrud (gjenvalg)

Næringsliv

Øyvind Jordet (ikke valg)

Hytteområder Bjørn Vadholm (gjenvalg)

Fledda

Paul-Terje Gundersen (gjenvalg)

Teinevassåsen

Paul Jæger (ny)

Muggedalen

Revisorer

Kai Holmen og Herman Olav Grøv gjenvalgt

Valgkomite

Stig Grydeland og Morten Vestrom gjenvalgt

Oslo, 28. oktober 2010
Line Wermundsen Mork
Styreleder og referent

