Til årsmøtet i Dagalifjellets vel

Styrets beretning 2017-2018

STYRETS SAMMENSETNING
Styret i Dagalifjellets vel (DFV) har bestått av Reino Skjøtskift (leder), Hans Christian Bjørkto
(nestleder), Ole Herman Nordby (kasserer), Jan Bruserud (sekretær), Per Hægstad, Kari
Harneshaug, Liv-Runi Syvertsen, Bjørn Klock og Marius Nilsen.

STYRETS ARBEID
Det mest sentrale temaet har vært finansiering av løypekjøring og den videre utvikling av
løypenettet.
Det har vært avholdt to styremøter, samt flere arbeidsmøter. Styrearbeidet har også blitt
ivaretatt ved jevnlig kommunikasjon styremedlemmene seg imellom. Det er også i år
gjennomført et vellykket informasjonsmøte på Torsetlia hvor 10 av i alt 14 hytteforeningene
samt et veilag var representert.
Saker styret arbeider med
a. Finansiering av løypekjøring og den videre utvikling av løypenettet. Dagalifjell løypelag
hadde høsten 2017 mindre midler til disposisjon som resulterte i redusert løypekjøring frem
til årsskiftet. Dette var selvsagt en lite ønskelig situasjon da snøforholdene var svært bra.
Styret arbeider selvsagt for at dette ikke skal gjenta seg. Endringen i prinsippet om tredeling
av kostnader til løypekjøring gjør at styret er usikker på om kontingent på kr. 750,- vil være
tilstrekkelig i årene fremover
b. Kontingentøkning er påkrevet for at løypekjøringen skal være i tråd med brukernes
forventninger. Imidlertid er styret noe usikker på hvor hurtig og hvor stor en slik økning bør
være. Styrets flertall anbefaler årsmøtet å gi tilslutning til forslag om å øke kontingenten til
kr. 1000,- for neste år og videre til kr. 1.500,- over en 3 –års periode.
c. Hvordan velet bør være et talerør inn mot det offentlige, sikre helårsbruk av fjellet med
fokus på preparering av løyper/stier og planer om gang –og sykkelstier
d. Eiendomsskatt i Nore og Uvdal kommune. Dette vil etter styrets mening trolig få
innvirkning på viljen til å finansiere løypekjøring via de enkelte hytteeierforeningenes
kontingent.
f. Nore og Uvdal kommune ønsker et dialogforum med hytteeierne. DFV har vært
representert på to avholdte møter ved nestleder. Styret mener at DFV bør ha fast
representant i dette forumet. Valg av representant kommer opp på årsmøtet 2018.

MEDLEMMER
Det arbeides kontinuerlig med å øke antall medlemmer. Dette gjelder både kollektive
hytteforeninger og individuelt medlemskap. Vestlia vel og Hallandslie hytteforening ble
kollektivt medlem i 2017 således at det nå er 12 av 14 hytteeierforeninger som er kollektivt
medlem. Det arbeides med å få en nystiftet hytteeierforening i Fjellsnaret 2 som kollektivt
medlem. Det vil fremover bli fokusert på å verve flest mulig medlemmer som ikke er medlem
via vel/hytteforening. Det ble også i år gjennomført vervekampanje i påsken. Dette gjentas
påsken 2018 da styret mener dette øker forståelsen for at hver og en som benytter
skiløypene på Dagalifjell, bør bidra. Man får også nyttig tilbakemelding fra den enkelte
bruker hvorledes man opplever kvaliteten på løypekjøringen samt ønsker om hva som bør
prioriteres fremover.

ØKONOMI
Det fremlagte regnskapet viser et underskudd på kr.217.665 etter avsetninger til utbedring
løypenett og tidligløype med henholdsvis kr. 200.000,- og kr. 250.000,-. Samlede inntekter
var på kr. 689.100,- mot kr.633.800,- i 2016. Økningen skyldes i hovedsak nye bidrag fra de
to nye vel/hytteeierforeningene Vestlia og Hallandslie foruten økt bidrag fra Hytteforeningen
i Uvdal Alpinsenter. Den største kostnadsøkning er til utbedring løypenett og opparbeidelse
av tidligløype grunnet foretatte avsetninger. Likviditeten vurderes som svært
tilfredsstillende. Styret i DFV arbeider for at pengestrømmen blir brukt til våre medlemmers
beste. Vår økonomi gjør det mulig for oss å låne penger til Dagalifjell løypelag om noen av
våre andre samarbeidspartnere er for sent ute med innbetalinger til drift av skiløyper o.l.
DFV har også i år måttet bidra med kortsiktig finansiering.

STIER OG LØYPER
DFV er viktigste økonomiske bidragsyter til løypedriften på Dagalifjell, som altså operativt
styres av Dagalifjell løypelag (DL) ut fra tilgjengelig økonomi til enhver tid. Også Nore og
Uvdal kommune og Miljøringen SA og øvrig næringsliv bidrar med midler til løypedriften. DL
står ansvarlig for driftsavtalene med løypekjørerne.
DFV har i 2017 hatt tre styrerepresentanter i DL, hvorav to fra styret i DFV, idet nestleder i
DFV hans Christian Bjørkto og sekretær Jan Bruserud gikk inn i løypelagets styre i 2015.
Bjørkto er nå leder i DL. Dessuten er Arve Syvertsen hytterepresentant i DL. DL –styret har
også tre representanter fra grunneiere/Miljøringen SA.
Nore og Uvdal kommune vedtok ny Sti- og løypeplan i juni 2017. DFV fikk gjennomslag for
alle nye løypeforslag vi fremmet i vårt høringsnotat fra høsten 2015. Det blir DL sin oppgave
å igangsette løypeprepping av nye traseer etter hvert som økonomien tillater dette. Per dags
dato er det ca. 120 km løyper på Dagalifjell. Med alle nye løyper preparert vil løypenettet bli
rundt 200 km og med forbindelsesløyper til løypenettet både i Dagali (etablert vinteren
2018) og Jønndalen.

I ny Sti- og løypeplan fikk vi derimot avkorting i vårt ønske om tidligløype/flerbrukstrase i det
bare distansen Nørstebølia-Torsetlia ble godkjent. DFV vil arbeide videre politisk med å
utvide Flerbrukstraseen, samt med å bidra til finansiering og praktisk igangsetting av
arbeidet med vedtatt trase. Per dags dato er det avsatt kr. 500.000,- til dette i DFV sin
balanse.
Videre har DFV avsatt midler til 10 spesifikke prosjekter ulike steder på fjellet til
maskinkrevende utbedring av grunnforhold i eksisterende skiløypetyraseer. Høsten 2017 ble
det også gjennomført dugnad i skiløypetraseene med arbeidsgrupper flere steder på fjellet.
Dette blir gjentatt årlig i høstferien, uke 40 (lørdag) i samarbeid med DL.

FISKE
DFV sin fiskekomite er ledet av Erling Christoffersen. Komiteen organiserer kultivering og
drifting av våre fiskevann. Det ble satt ut fisk i enkelte vann i 2017. Våre medlemmer
inviteres til å delta i utsettingen. Sist sommer var det god oppslutning.

DIVERSE
Vi minner om vår hjemmeside www.dagalifjelletsvel.no samt vår Facebookside. Våre
sponsorer finner du på hjemmesiden. Her finner du flere av Buskeruds største aktører. På
våre sider kommer fortløpende nyheter som er relevante for alle på Dagalifjellet. På
hjemmesiden finnes også lenke til kontaktinfo til DFVs styre og de lokale hytteforeningene,
samt info om vær og føreforhold. Vi oppfordrer våre medlemmer til å gi oss tilbakemeldinger
på skiløyper og til å dele gode bilder fra fjellet på nettsiden.
Vi ønsker velkommen til årsmøtet langfredag 30. april 2018 på Torsetlia kl. 14.00.

Dagalifjellet, 9. mars 2018
Styret i Dagalifjellets Vel
Sign.

