
Referat årsmøte Vestre Gautestad Vel 
 
Gautestad Misjonssenter onsdag 13. april 2022, kl 16.30 
 
Styret i VGV har i årsmøteperioden bestått av følgende personer: 
Kai Kyllingstad, styreleder 
Dan Berntsen, styremedlem 
Alf Løvold, styremedlem og kasserer  
Harald Hovda, styremedlem 
Tor Jan Idsøe, styremedlem  
Marianne Kåsa, varamedlem 
 
Styreleder Kai Kyllingstad ønsket velkommen, riktig kledd for 

anledningen      . Det var ingen innvendinger mot innkallingen. Nye 
hytteeiere ble ønsket velkommen. 27 hytter var representert. 
 
Årsberetningen 
Årsberetningen med alle aktiviteter for året ble gjennomgått av Kai på en 
utmerket måte. Hovedsaker var som på forhånd sendt i innkallingen:  
 

• info om veibommen,  
• veivedlikehold sommer og vinter,  
• løype- og friluftsprosjektet.  

 
Kai viste på kart alle de aktuelle fiskevannene og gapahuker vi har gjort 
avtaler med grunneier om å kunne benytte. Kartet vil bli lagt ut på velets 
hjemmesider. 
 
Alle hytteeiere oppfordres til å sjekke stikkrennene under veien nær 
egne hytter for opprettholde god drenering av vann. 
 
Regnskap 
Regnskapet ble gjennomgått av Kai. Samtlige hytteeiere har betalt 
kontingenten. Ingen kommentarer til regnskapet som også var godkjent 
av revisor. 
 
Kontingent 
Styret hadde forslag om å øke kontingenten fra kr. 2000,- til kr. 2500,-, 
samt tillegg på kr. 500,- for brøyting av privat vei.  Dette ble godkjent.  



Brøyting av privat vei: 
Styrets forslag til brøyting av privat vei ble godkjent. 
Til årets medlemsmøte hadde et utvalg gått igjennom brøyting av privat 
vei. Det har resultert i at noen færre får tillegg på kr. 500,- . Det var ingen 
kommentarer eller innvendinger til dette. 
 
Veibommen 
Styret hadde forslag om å avvikle bommen da det har vært tekniske 
utfordringer og utgifter med denne. Det har ikke vært registrert noen 
uønskede aktiviteter i Vestre- eller Østre Gautestad vel. 
Det kom inn forslag om å la bommen stå som i dag, dvs. åpen, ett år til for å 
se om det er noen problemer med at denne er åpen. Så blir avgjørelsen tatt 
neste årsmøte. 
 
Valg 
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022 ble enstemmig valgt inn. 
 
Kai Kyllingstad, styreleder –Trengslemyrvegen 2 
Harald Hovda, styremedlem – Tjønnhomlia 8 
Tor Jan Idsøe, styremedlem – Tvitjønnåsen 14 
Marianne Kåsa, styremedlem Trengslemyrvegen 54 
Alf Løvold, kasserer – Trengslemyrvegen 77 
Dan Berntsen, varamedlem – Tvitjønnåsen 11 
 
Erling Abrahamsen, revisor – Trengslemyrveien 80 
 
Gunnar Pedersen, valgkomité - Tvitjønnåsen 30 
Randi Røinaas Lomeland, valgkomité - Tvitjønnåsen 57 
 
Eventuelt: 
 
Bu til sand 
Vidar Jokelid som strør i vårt område ønsker å ha ei bu hvor strøsand 
kan oppbevares. Han slipper da å kjøre til Høgås for å fylle strøsand. 
Styret vil sammen med grunneier se på hvilke muligheter som finnes og 
hva dette vil koste.  Ingen motforestillinger mot dette. 
 
Reguleringsplan 
Det er en godkjent reguleringsplan for nye hytter i vårt område. 



TT-anlegg har vært i kontakt med styret for å finne ut hvor mange av 
nåværende hytteeiere som kan være aktuelle for å koble seg på et vann- 
og kloakkanlegg. TT-anlegg sa imidlertid nei til planene før styret kom 
videre med saken. 
 
Høvringen 
Høvringen er inntil videre tappet ned pga. forestående  
reparasjonsarbeider. En luke i demningen skal repareres så snart isen er 
borte. 
 
Eventuelt 
Innspill om dette med å felle trær som skygger for solen. Styret har ikke 
fått til noen ordning for alle ang dette. Dette må tas med grunneier i 
hvert enkelt tilfelle. 
 
Innspill ang Lauvås hyttefelt og hva som skjer der. Det var ikke noe 
ytterligere info om dette. 
Spørsmål om tomtegrenser. Dersom det ikke er foretatt oppmåling i 
nyere tid, må hver enkelt hytteeier sjekke dette på gamle målebrev som 
finnes hos kartverket. 
 
Møtet avsluttet kl 17.45. 
 
Dan Berntsen 
Referent  
 
 


