
Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 
Onsdag 28. mars 2018 kl. 16.30 på Gautestad kurs- og misjonssenter. 

 
Saker til behandling: 

1. Styrets årsberetning for 2017 
2. Regnskap for 2017 
3. Fastsettelse av kontingent for 2019 
4. Innkomne forslag 
5. Valg: 

a. Valg av styreleder 
b. Valg av styremedlemmer 
c. Valg av revisor 
d. Valg av valgkomite 

6. Eventuelt 
 
Følgende årsmøtedokumenter er nå lagt ut på vår hjemmeside. 

• Styrets årsberetning for 2017 

• Regnskap for 2017 

• Kontingent og innkomne forslag  

• Valgkomiteens innstilling 
 
 
Medlemsliste – har du fått mailadresse er det fint om du gir beskjed om denne til 
kai.kyllingstad@gmail.com  eller til mobil 90588052 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Vestre Gautestad Vel 
Kai Kyllingstad 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ÅRSBERETNING VESTRE GAUTESTAD VEL (VGV) 2017  
 
Styrets sammensetning: 
Kai Kyllingstad, styreleder        Trengslemyrveien 2 
Jens Simonsen, styremedlem      Trengslemyrveien 53 
Svein Terje Thorsen, styremedlem       Trengslemyrveien 16 
Dan Berntsen, styremedlem         Tvitjønnåsen 11 
Randi Røinaas Lomeland, styremedlem og kasserer  Tvitjønnåsen 57 
Kjell Bjorå, varamedlem     Trengslemyrveien 11 
 

Styret har i perioden avholdt ett styremøte. I tillegg har styret samarbeidet på telefon og e- 

post.  

mailto:kai.kyllingstad@gmail.com


Kommunikasjon  

Vellet har egen nettside: vgvel.no, samt facebookside: facebook.com/vestregautestad. 

Sammen med e-post er dette styrets primære informasjonskanal til medlemmer av vellet. 

Nettsiden har siden lanseringen i januar 2017 hatt 4611 besøkende og 10169 visninger av 

innlegg. På Facebook har vi 238 følgere og stort engasjement på postene.  

Husk å melde fra dersom du får ny e-mailadresse. 

 

Aktiviteter i perioden 
 

Veibom 
Bommen har vært stabil i drift og har virket etter hensikten, det har ikke vært uønsket 

ferdsel i området. Skulle det oppstå driftsstans på bommen kontaktes en av oss i styret (navn 

og telefonnummer på bommen). Ved behov for ekstra nøkkel/ bomåpner kontaktes 

styreleder. Hver hytte kan registrere inntil 3 telefonnumre i bomsystemet. 

 

Veivedlikehold 

Sommer 

Styret har hatt inspeksjon på veien sammen med grunneier Bernt Gautestad og Trygve 

Jokelid. Det er Jokelid som foretar sommervedlikeholdet. På anmodning fra årsmøtet er 

sommervedlikeholdet videreført som tidligere vedtatt. Det betyr at veien vedlikeholdes med 

påfyll av veisubbus/kvernet asfalt.  

 

Det var i sommer/høst en del huller i vegen fra bommen og inn til Trengslemyrveien 41/42. 

Styret hadde avtalt med Trygve at dette var arbeid som vi selv kunne utføre. Vi beklager at 

det tok litt tid før dette ble gjort. 

Som tidligere informert om er det lagt resirkulert asfalt på parkeringsplassen som er inn til 

høyre etter første søppelbod.  Denne kan benyttes av vellet.  Ser du huller i vegen er det fint 

om du hjelper til med å reparere disse, men massen skal ikke benyttes til reparasjon av 

private veier. 

 

Svingen ved Tvitjønnåsen 30 er i år utvidet med grus og det er lagt ned dreneringsrør. Vi 

håper dette vil hjelpe på fremkommeligheten i området. 

 

Vinter 

Brøyteavtalen med Jokelid gjelder til 2020 og følger indeksregulering lik den private 

entreprenører har med Evje og Hornnes kommune. På grunn av mye snø ble styret tilkalt av 

Trygve for å fjerne trær som hindret brøyting av veien i vinter. Vi ber hytteeierne hjelpe til 

med å fjerne trær som gjør brøytearbeidet vanskelig (trær vokser).  

 

Parkering: Parker kun på angitte plasser slik at du ikke hindrer fremkommeligheten. Dette 

gjelder spesielt dersom du får mye besøk på hytta.   

http://www.vgvel.no/
http://www.facebook.com/vestregautestad


 

Løype- og friluftsprosjektet 

Styret fortsetter arbeidet med utbedring av skiløypene i området, som vedtatt på årsmøtet.  

Evalueringsmøte ble etter vintersesongen avholdt med Østre Gautestad Vel, Raudestøl Vel 

og Otra IL.  Det var enighet om å prioritere traseen fra toppen av Granlia og inn til 

Brahjelmen (Vestløypa), samt tilrettelegge for ny trase fra Vestløypa og over til Østløypa (i 

sørenden av Brahjelmsvannet mot benkene). Styremedlemmer var på befaring av traseene 

sammen med grunneier Randi Knutsen, Geir Magne Feed fra Otra IL og entreprenør Daniel 

Tickner.  

• Avtalen om kjøring av skiløyper med Otra Løypeservice er forlenget. I tillegg kjøres det 

løyper med snøscooter i de perioder det ikke er nok snø for Otras løypemaskin. 

Snøscooteren eies og kjøres av privatperson fra Østre Gautestad Vel. Årsmøtet i VGV har 

vedtatt å bidra med støtte til driftsutgifter.   

• Østre Gautestad Vel søkte i 2017 støtte fra Fylkeskommunen til utbedring av skiløyper på 

Gautestad. Det ble innvilget kr. 25.000,- og beløpet utbetales i 2018. Dvs. at vi får 

overført kr. 12.500,- fra ØGV. 

 

Økonomi 

Velforeningen hadde i 2017 inntekter på kr 279 237,- og utgifter på kr 284 958,-.  Resultatet 

for 2017 er på kr -5 721,-.  Samlet innskudd i Spareskillingsbanken pr 31.12.17 er på kr 271 

879,-. Vedlagt er regnskapet signert av revisor og kasserer.  

 

Kontingenten for 2018 er fastsatt av årsmøtet til kr 2 000,- (2 500,- ved brøyting av egen vei). 

 

Eventuelt  

Dugnad 

Lørdag 13. mai ble det avholdt dugnad i vellet. En fin gjeng møtte opp og vi fikk utført 

oppgavene som var å: 

• rydde/sage ned trær langs veien 

• rydde trær som var saget ned i underkant av utsikten på Tvitjønnåsen 

• rydde busker og trær langs kanten av løypetraseen i Granlia 

 

Flom på Gautestad 

Lørdag 30. september ble veien ned til Evje stengt pga. av flom og noen fikk oppleve å være 

«innestengt» på Gautestad fram til veien ble åpnet tirsdagen. Heldigvis ligger hyttene våre 

høyt slik at ingen fikk vann inn i kjellerne. Det var ingen dramatikk, men vi opplevde at 

Facebook fungerte som en fin informasjonskanal i en slik situasjon. 

 

Det har vært noen hytter til salgs i området i løpet av året og alle er solgt. Vi ønsker alle nye 

hytteeiere velkommen til Vestre Gautestad Hyttefelt.  



 

På vegne av styret i VGV 
Kai Kyllingstad 
Styreleder 
 
Kristiansand 22. februar 2018 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. 

Fastsettelse av kontingent: 

Kontingenten for 2019 foreslås til kr 2 000,- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. 

Forslag til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2018 

Forslagsstiller: Styret i Vestre Gautestad Vel 

 

«Årsmøtet i Vestre Gautestad Vel gir styret fullmakt til å fortsette arbeidet med å utbedre 

løypenettet på Gautestad i samarbeid med grunneiere, Østre Gautestad Vel og Otra IL. 

Utbedringene skal foretas innenfor de rammer som økonomien til enhver tid tillater.» 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet  

Styret  
Kai Kyllingstad, styreleder (ikke på valg)  

Svenn Terje Thorsen, styremedlem (ikke på valg) 

Jens Asbjørn Simonsen, styremedlem (ikke på valg) 

Dan Berntsen, styremedlem (gjenvalg) 

Randi Røinaas Lomeland, styremedlem og kasserer (gjenvalg) 

Kjell Bjorå, varamedlem (gjenvalg)  

Nye styremedlemmer velges for en 2-årsperiode. Varamedlemmer velges for 1 år. 

 

Revisor: Erling Abrahamsen (gjenvalg)  

 

Valgkomiteen:  
Stilling ledig 



Referat, årsmøte Vestre Gautestad Vel, 12. april 2017 
 
Årsmøtet ble avholdt på Gautestad Misjonssenter 12. april 2017 kl. 16:30. 
 
Styret har bestått av følgende personer: 
Leder:     Kai Kyllingstad 
Kasserer:   Randi Røinaas Lomeland 
Styremedlemmer:  Svein Terje Thorsen 
    Jens Simonsen 
    Dan Berntsen 
Varamedlem:   Kjell Bjorå 
 
Referat 
Styreleder Kai Kyllingstad ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger mot innkallingen. 
Det var til stede 47 medlemmer. 
Lederen opplyste om hvem som var i styret, samt presenterte den nye hjemmesiden 
www.vgvel.no . Kai viste også litt om mulighetene på hjemmesiden. Gode tilbakemeldinger 
fra medlemmene. 
 
Veivedlikehold. I 2016 fikk ikke vellet via Trygve Jokelid tak i resirkulert asfalt. Vi prøver igjen 
i 2017. Det har ellers vært jobbet i den skarpe svingen midt i Tvitjønnåsen for å bedre 
forholdene ved bakken. Det er gravd ut men skal det gjøres mer gravearbeid så må det 
sprenges. 
Bommen har ellers fungert generelt greit. Hver hytteeier kan registrere inntil 3 
telefonnummer for bommen. 
Brøyteavtalen med Trygve Jokelid løper frem til 2020 og indeksreguleres. Denne avtalen ble 
presentert, det ble gitt skryt for brøytingen. 
 
Løype- og friluftsprosjektet. Det har vært gjort utbedringer og forandringer i samarbeid med 
både Østre velforening og Otra IL. Dette arbeidet ble presentert med påfølgende applaus. 
Lederen presenterte også videre planer, blant annet ny trasé sånn at man slipper å gå helt 
opp over Høna om man går den veien. Dette prosjektet vil fortsette videre i 2017. Styret fikk 
fullmakt fra årsmøtet til å fortsette forbedringene av løypenettet. 
 
Kasserer gikk gjennom regnskapet og fortalte litt om de forskjellige postene. Dette ble 
godkjent. 
 
Saker 
Årlig kontingent. Styret foreslår å beholde dagens beløp på kr 2 000,- med tillegg på kr 500,- 
for dem med privat vei. Dette er et veldig gunstig beløp og ble enstemmig vedtatt. 
 
Valg 
Leder:     Kai Kyllingstad (på valg) 
Kasserer:   Randi Røinaas Lomeland (ikke på valg) 
Styremedlemmer:  Svein Terje Thorsen (på valg) 
    Jens Simonsen (på valg) 
    Dan Berntsen (ikke på valg) 

http://www.vgvel.no/


Varamedlem:   Kjell Bjorå (på valg) 
Valgkomité:             Erik Hadeland 
Alle ble gjenvalgt. 
 
Kontingent 
Det ble informert om en sak som styret har brukt en god del tid på. Det gjaldt en hytteeier 
som mente at 500,- av kontingenten ble brukt på skiløyper, og ville dermed ikke betale fullt 
beløp på kontingenten. Det gikk så langt at det ble prøvd rettslig og vellet vant denne saken. 
Styret med årsmøtet i ryggen beslutter størrelsen på kontingenten og hva den skal brukes til. 
Dette til info. 
 
Dugnad 13. mai 
Det trengs rydding langs veien, da det i vinter hang flere trær ned over veien som sperret for 
traktoren. De mest prekære trærne ble tatt på dugnad, men det trengs ytterligere rydding. 
Bernt Gautestad har en ryddemaskin som styret skal forsøke å få han til å ta før denne 
dugnaden. Det skal også fjernes noen trær mellom østre og vestre som har sperret for 
utsikten. 
Det ble tatt opp dette med å felle trær som sperret for sol/utsikt. Styret skal se på 
muligheter for å kunne komme opp med en avtale med grunneier på dette. 
 
Søppelboder 
Det ble gjennomgått hva som skal kastes av ordinært hytteavfall. Det ble vist flere bilder fra 
bodene av hva som ikke skal kastes i bodene, men leveres på en avfallstasjon. Møbler, 
madrasser, materialer, byggeting etc skal IKKE kastes i bodene. All papp må brettes sammen 
før det legges i grønn dunk. Vi må bli flinkere her. I verste fall må vi ta med oss all søppel når 
vi drar. 
 
Fartsgrensa på vei  
Husk å kjøre sent og forsiktig langs hele veien. Det både med tanke på steinsprut på biler 
samt sikkerhet for alle som ferdes langs veien. Det har vært tilfeller der biler har kjørt alt for 
fort. 
 
Vannpost Misjonssenteret 
Hytteeiere er hjertelig velkommen til å fylle vann på misjonssenteret, men det er ikke en rett 
vi kan berope oss som hytteeiere. Det er en sørvis som misjonssenteret gir til oss. Vi kan ikke 
forvente at krana alltid er tilgjengelig. 
 
E-post  
Om noen ikke har fått registrert e-posten sin til styret, send e-post til Kai: 
kai.kyllingstad@gmail.com 
 
Pumpestasjoner og anlegg for vann og kloakk  
Litt snakk om dette også i år. Årsmøtet i fjor besluttet at det ikke var en styresak. Dette må 
eventuelt private aktører stå for selv. 
 
Møtet avsluttet kl. 17:40. 
12. april 2017,  Dan Berntsen, referent 

mailto:kai.kyllingstad@gmail.com

