Til årsmøtet i Dagalifjellets vel

Styrets beretning 2018-2019
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, Liv-Runi Syvertsen, Bjørn Klock, Marius Nilsen, Kari-Anne Røisgård og
Christian Steimler som styremedlemmer.
STYRETS ARBEID
Det har vært avholdt 5 styremøter samt et «arbeidsmøte». Styrearbeidet har også
blitt ivaretatt ved jevnlig kommunikasjon styremedlemmene seg imellom. Protokoll fra
styremøtene er også lagt ut på velets hjemmeside.
Det mest sentrale temaet har også i år vært finansiering av løypekjøring og den
videre utvikling av løypenettet.
Det er siste året gjennomført en omorganisering av styrearbeidet idet det er nedsatt 6
komiteer i tillegg til sekretær/kasserer. Dette for at hvert enkelt styremedlem skal ha
klare linjer for hva man har ansvar for og at man kan rapportere oppnåelse for sitt
område på styremøtene.
Styret har utpekt 3 styremedlemmer til å revidere velets vedtekter. Disse fremlegges
til godkjenning på velets årsmøte. Vider er det blitt utarbeidet en Handlingsplan som
beskriver mål og aktiviteter for styrets arbeid.
Det er også i år gjennomført et vellykket informasjonsmøte på Torsetlia hvor 9 av i alt
14 hytteforeninger samt et veilag og leder av Nore og Uvdal Hytteforbund var
representert. Fra DFV deltok 7 styremedlemmer.
Nore og Uvdal Hytteforbund ble etablert 10. september 2018 med DFV´s Tor Lindem
som leder. Forbundet er dannet etter initiativ fra kommunen. Medlemmene består av
en representant fra hvert løypelag i kommunen, 9 totalt. Forbundet møter kommunen
i et forum hvor saker som angår hytteeiere diskuteres. Tilskudd til løyper og stier var
tema på første møte. Hytteforbundet hadde søkt om at kommunens tilskudd skulle
økes med kr. 500.000,- grunnet utvidet løypenett, men tilskuddet ble dessverre kun
økt med kr. 150.000,-. Øvrige saker som diskuteres i Forbundet, er blant annet
renovasjon.
Konkrete saker som styret arbeider med:
a. Finansiering av løypekjøring og utvikling av løypenettet. Dagalifjell løypelag (DL)
har opparbeidet seg en bedre økonomi det siste året slik at innskrenkning i
løypekjøringen kunne unngås slik tilfellet var ved årsskiftet 2017/18. Imidlertid synes
det vanskelig å legge til grunn prinsippet om tredeling av kostnadene mellom DFV,
Miljøringen SA og Nore og Uvdal kommune idet andelen fra velet har økt relativt sett.
Kontrakten mellom DL og Fjellservice Uvdal AS utløper etter endt sesong og det er

nå kunngjort anbudskonkurranse for inngåelse av ny rammeavtale for perioden 20192024.
b. Kontingentfastsetting vil avhenge av utfallet av anbudsinnbydelsen vedrørende
løypekjøringen fremover. Styret har diskutert prinsippene for beregning av fremtidig
kontingent. Styrets flertall mener at udifferensiert kontingent i prinsippet skal gjelde
for fremtiden.
MEDLEMMER
DFV har for tiden i alt 871 betalende medlemmer hvorav 255 utgjør individuelt
medlemskap.
Det arbeides kontinuerlig med å øke antall medlemmer. Det vil bli prioritert å få
forsøkt etablert hytteforening i nye hyttefelt. Vi vil også forsøke å verve flere
medlemmer som ikke er medlem via vel/hytteforening. Dette utgjør et stort antall
hytter og styret må vurdere hvordan vi best skal nå denne gruppen.
Det ble også i 2018 gjennomført vervekampanje i påsken som var svært vellykket.
Dette gjentas påsken 2019 da det er svært viktig å få synliggjort det arbeid som velet
utfører, særlig som bidragsyter til skiløypene på Dagalifjell.
ØKONOMI
Det fremlagte regnskapet viser et overskudd på kr. 59.968,- etter renteinntekter med
kr. 14.223,-. Samlede inntekter var på kr. 613.050,- mot budsjettert kr.700.000,-. Det
negative avviket skyldes hovedsakelig reduserte annonseinntekter med kr. 54.000,samt reduksjon i individuelle medlemskontingenter med kr. 28.000,-. Totale
driftskostnader utgjorde kr 567.305,-.mot budsjettert kr. 699.000,-. Avviket skyldes
hovedsakelig reduserte kostnader til reklame/gaver. Likviditeten vurderes som
tilfredsstillende da velets bankbeholdning pr. 31.12.2018 var kr. 1.097.532,-. Styret i
DFV arbeider kontinuerlig for at midlene blir brukt til våre medlemmers beste.
Budsjetterte inntekter for 2019 er kr. 793.000,- inklusiv renteinntekter med kr.
15.000,- og totale kostnader på kr. 788.500,-. De økte kostnadene skyldes at velet
har økt bidrag til løypekjøring fra kr. 490.000,- til kr. 600.000,-. samt avsetning til
flerbrukstrase/utbedring løypenett med henholdsvis kr. 50.000,- hver. Dette gir et
driftsoverskudd på kr.4.500,-. Økt bidrag til løypekjøring er et resultat av økt
kontingent fra kr. 750,- til kr. 1.000,-.
STIER OG LØYPER
Sommerstier:
Sommerstiene på Dagalifjell har to kategorier. De fleste er stier gått opp
gjennommange år, og et stisystem som vedlikeholdes av DNT. Disse er merket med
røde T -er og vardet i henhold til merkeinstruks.
De fleste andre stier vedlikeholdes av DFV, og er skiltet.

Det er ikke gjort store endringer i 2018, men styret har vurdert behovet for å endre på
skiltingen og det er en plan for forbedring, særlig gjennom å navngi mer korrekt.
Noen av stiene har særlig våte partier, og disse vil etter hvert bli kavlet (lagt plank).
Det er også en mer langsiktig plan for å gi ut et nytt sommerstikart. Det er videre en
plan om noe større skilt som viser både sommer –og vinterløyper, satt opp på
sentrale steder.
Skiløyper:
DFV –styret samarbeider med Nore og Uvdal kommune om utarbeidelse av nye kart,
skilt og tavler for både sommerstier og vinterløyper på Dagalifjellet. Forhåpentlig er
resultatet på plass i løpet av 2019.
Dagalifjellets vel (DFV) er med sitt bidrag i 2018 på kr. 490.000,- den viktigste
økonomiske bidragsyter til skiløypedriften på Dagalifjell, som operativt styres av
Dagalifjell løypelag (DL) ut fra tilgjengelig økonomi til enhver tid. Også
grunneierforeningen Miljøringen SA, Nore og Uvdal kommune, lokale hytteforeninger
og øvrig næringsliv bidrar med midler til skiløypedriften direkte til DL.
DFV har i 2018 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 Miljøringen SA. DL
står ansvarlig for driftsavtalene med løypekjørere. Vinteren-våren 2019 har DL i gang
anbudsprosess for nye 5 års rammeavtaler med disse.
DFV bevilget i 2017 også kr. 200.000 til spesifikke barmarksprosjekter i eksisterende
skiløypetraséer på ulike steder på fjellet til maskinkrevende utbedring av
grunnforhold. Disse midlene ble overført til DL i oktober 2018 og DL har utført arbeid
på tre av prosjektene i 2018 og vil fortsette med dette arbeidet i 2019. Høsten 2018
ble det også gjennomført dugnad i skiløypetraséen med arbeidsgrupper flere steder
på fjellet. Dette blir gjentatt årlig i høstferien, uke 40 (lørdag) i samarbeid med DL,
løypekjørere, grunneiere og lokale hytteforeninger.
Sesongen 2018-2019 har DL tilrettelagt og preparert 6 nye skiløyper rundt på fjellet,
på til sammen noe over 15 km. Per dags dato er det ca. 150 km løyper på Dagalifjell,
i Tøddøl og Øvre Uvdal. Med planene for videre utvikling vil løypenettet bli rundt 170
km med direkte forbindelsesløyper til løypenettet både mot Dagali og Geilo og i
Jønndalen mot Imingfjell.
DFV arbeider også langsiktig med å etablere en helårs flerbrukstrasé (gang/skiløype)
på strekningen Nørstebølia-Torsetlia. Om ting går etter planen, startes arbeidet opp
på strekningen Nørstebølia-Vasstulan i 2019. DFV-styret vil også arbeide videre
politisk med å utvide Flerbrukstraséen til Feten. Per dags dato er det avsatt
kr. 500.000,- til flerbrukstrase i DFV sin balanse. Flebrukstraséen sammenfaller
delvis med Miljøringen som grunneierforeningen Miljøringen SA (MRSA) har under
etablering. MRSA har derfor bidratt med kr. 2,5-3 millioner til etablering av
flerbrukstraséen.

FISKE
DFV sin fiskekomite er ledet av Erling Christoffersen. Komiteen organiserer
kultivering og drifting av våre fiskevann. Det ble ikke satt ut fisk i 2018 grunnet for
dårlig oppslutning. Våre medlemmer anmodes om å delta i utsettingen.
DIVERSE
Vi minner om vår hjemmeside www.dagalifjelletsvel.no samt vår Facebookside. Våre
sponsorer, blant annet flere lokale aktører, finner du på hjemmesiden. På nettsiden
og på Facebook kommer fortløpende nyheter som bør være relevante for alle
brukere av Dagalifjell. På hjemmesiden finnes også kontaktinfo til DFVs styre og de
lokale hytteforeningene, samt info om skiløyper og stier. Detaljert informasjon om
hvilke skiløyper som er kjørt når, finnes på skisporet.no.
Kontakt oss gjerne med ris eller ros, det være seg sommerløyper/skiløyper eller
andre av velets aktiviteter.
Styret vil til slutt takke alle som bidrar til å gjøre at Dagalifjellet er et flott område å
ferdes i sommer som vinter.
Vi ønsker velkommen til årsmøtet langfredag 19. april 2019 kl. 14.00 på Torsetlia.

Dagalifjellet, 19. mars 2019
Styret i Dagalifjellets vel
Sign.

