
Referat fra årsmøte i Vestre Gautestad Vel 
 
Tid: 31. mars 2021, kl 16.30 
Sted: Parkeringsplassen ved første søppelbod 
 
Styret har bestått av følgende personer: 
Leder:  Kai Kyllingstad 
Kasserer: Randi Røinaas Lomeland 
Styremedlem: Tor Jan Idsøe 
Harald Hovda 
Dan Berntsen 
Varamedlem: Kjell Bjorå 
 
Årsmøtet for 2021 var spesielt da det måtte avholdes utendørs. Pga 
gjeldende koronatiltak måtte det bli sånn, og korona var også grunnen til at 
årsmøtet for 2020 ikke kunne gjennomføres. Alle fremmøtte ble registrert, 
tilsammen 39 deltakere. 
 
Styreleder Kai Kyllingstad ønsket velkommen og det var ingen innvendinger 
mot innkallingen. Nye hytteeiere ble ønsket velkommen.  
 
Årsberetningen 
Kai gikk gjennom årsberetningen. Noen punkter å ta med seg:  
Mail fungerer bra, noe som gjør styrearbeidet veldig mye enklere. Kun ett 
medlem som ikke har mail. 
Ta gjerne bort snø foran sensoren til bommen når man kommer og det er 
mye snø.  
Er tidvis en utfordring med frossen nøkkelhull til bom, til tross for jevn 
smøring med låseolje. 
Den nye brøyteavtalen med Vidar Jokelid fungerer meget godt.  
Parkering for besøkende i Granlia har skjedd på private plasser. Ønsker at 
besøkende prøver å unngå dette. 
Ingen ekstra utbedring av skiløypene i år, foruten rydding av traseer der trær 
bøyer seg inn over løypene. Stor aktivitet i løypenettet i år. Til nyttår var det 
50 sider med navn i boka nær ved benkene, nå er 100 sider i boka fylt ut. 
Årsberetningen godkjent. 
 
Regnskap og budsjett 



Kai gjennomgikk dette med bistand fra Randi. Ingen spesielle anmerkninger, 
godkjent. 
 
Kontingent 
Styret foreslår å fortsette med 2000,- i årlig beløp, og med kr 500,- for ekstra 
brøyting.  Vedtatt. 
 
Innkomne forslag 
Styret hadde 2 forslag. 
 
Forslag 1 
Jobbe med avtale om skiløyper. Grunneier Randi Knutsen vil ha årlig tilskudd 
for å tillate løypekjøring på sine områder. Styrene i Østre og Vestre har vært 
i dialog og kommet frem til at det må inngås avtaler. For kr 50.000,- får vi 
tilgang til kjøring på løypene, samt tilgang til forskjellige fiskevann og 
gapahuker i områdene. Denne summen fordeles på begge vellende. Styret 
ønsket aksept for å gå videre med dette. Det er en femårskontrakt men som 
kan sies opp 1/7 hvert år. Alternativet er at det ikke blir kjørt skiløyper på 
Gautestad. De andre grunneierne som er i samme løypenettet er også 
kontaktet og disse ønsker ikke avgift. 
Kom innspill om å kontakte kommunen om de kunne bistå litt her, samt 
kommentar om mye løypekjøring på Høgås og ikke så mye opp mot 
løypenettet til Gautestad. Kai redegjorde grunner for dette. 
Spørsmål om snøscooter, og denne drives på dugnad når det ellers ikke 
kjøres med løypemaskin. 
Forslaget om å inngå avtale ble vedtatt. 
 
Forslag 2 
Forslaget er at styret ser på å differensiere beløpet på brøyting av private 
stikkveier og komme med en anbefaling til neste årsmøte. I dag er det ingen 
forskjell om det er 20 meter eller 200 meter brøyting. Ingen motforestilling 
for det og forslaget vedtatt. 
 
Valg 
Kai Kyllingstad, styreleder – Trengslemyrvegen 2 (Valgt for 2 nye år)  
Harald Hovda, styremedlem – Tjønnhomlia 8 (Valgt for 2 nye år)  
Tor Jan Idsøe, styremedlem – Tvitjønnåsen 14 (Valgt for 2 nye år)  
Dan Berntsen, styremedlem – Tvitjønnåsen 11 (Ikke på valg)  
Alf Løvold, kasserer - Trengslemyrvegen 77 (ny)  



Marianne Kåsa – varamedlem - Trengslemyrvegen 54 (ny)  
Nye styremedlemmer velges for en 2-årsperiode. Varamedlemmer velges for 
1 år.  
 
Revisor: Erling Abrahamsen - Trengslemyrvegen 80 (gjenvalg)  
 
Valgkomite: 
Randi Røinaas Lomeland – Tvitjønnåsen 57 (Valgt for 2 år)  
Gunnar Pedersen – Tvitjønnåsen 30 (Ikke på valg)   
 
Eventuelt 
En gammel bro over en bekk som gjerne blir ødelagt i høstflommene ble 
diskutert. Var litt spørsmål om hvem som hadde ansvaret for denne. I dialog 
med styret har Torbjørn Nilsen påtatt seg å utbedre denne. Kjempeflott at 
medlemmer bidrar til å ordne felles ting for oss alle. 
 
Dessverre ble det tomt for sandsekker når det var ekstra behov for å strø. 
Det oppfordres å kjøpe inn privat om man ser det mangler og få dette 
dekket i ettertid. 
 
Randi Røinaas Lomeland og Kjell Bjorå ble begge hedret som takk for veldig 
god innsats i styret gjennom flere år. 
 
Møtet avsluttet kl 17.12. 
 
31. mars 2021 

Dan Berntsen, referent 
 


