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Sylvtjønn Hyttegrend Vel 

Årsmelding 2019/20 

Årsmøtet ble avholdt lørdag 20.04.2019 - kl. 10.00 ved Sylvtjønn bålplassen. 
  

 55 personer møtte til årsmøte. Innkalling og faste saker i forbindelse med årsmøtet ble 
gjennomgått og vedtatt. 
 

 Følgende personer ble valgt til styret: 

 Leder:   Jan Egil Nordgård, ny, valgt for ett år (hytte 128) 

 Kasserer:  Knut Asbjørn Kleiv, gjenvalgt for to nye år (hytte 120) 

 Sekretær:   Knut Arne Tveit, ny, valgt for ett år (hytte 33) 

 Styremedlem:  Knut L. Abrahamsen, gjenvalgt for to nye år (hytte 31) 

 Varamedlem 1: Øystein Krogstad, gjenvalgt for ett år (hytte 74) 

 Varamedlem 2: Berit Borge, ny, valgt for ett år (hytte 26) 
 
 

 Aktiviteter gjennom året: 

 Styremøter.  
o Det er avholdt ett styremøte i Sylvtjønn Vel 2019 og det skal 

gjennomføres ett møte før årsmøte 2020. I tillegg har det vært en del 
telefonsamtaler og mailutveksling. 
 

 Påskeskirenn.  
o Påskeskirennet har vært et vellykket arrangement som mange har hatt 

glede av. Påskeskirennet 2019 ble arrangert av en komite av frivillige, 
med Lisbeth Kleiv som kontaktperson. 

o Styret i Sylvtjønn Vel er blitt utfordret til å finne nye krefter for å 
gjennomføre skirennet og hensitlling til medlemmer er meddelt i referat 
fra styremøte 22/9 - 19.  

o Påskerennet 2020 blir dessverre avlyst som følge av manglende 
påmelding av frivillige til arrangement komiteen.  

o Styret oppfordrer 3-4 frivillige til å melde seg på årsmøte 2020 slik at 
Påskeskirennet 2021 kan planlegges og gjennomføres. 
 

 Restaurering av grillbu.  
o Det er gjort noe restaureringsarbeid på grillbua av frivillige. Bua er 

trukket og skrudd sammen. Takhatten er omsider rettet. De verste 
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sprekkene i taksjingelen er midlertidig tettet, men det er behov for å 
legge ny sjingel.  

o På årsmøte i fjor meldte 2 personer seg til å lede dugnaden på grillbua. 
Det planlegges nå restaurering av taket til våren/sommeren 2020, og 
flere frivillige medlemmer ønskes på dugnaden. 
 

 Felling av trær ned mot Huvtjønn.  
o Styret henstiller til hytteeiere til generelt å holde tilvekst av skog og 

kratt nede. For aktuelle område som her ble fremmet henstiller styret til 
lokale/berørte hytteeiere om å gå sammen for å påta seg denne jobben. 
Styret finner denne jobben utenfor Vel’ets formål. 
 

 Tilførselsløyper.  
o Sylvtjønn Vel styret har behandlet saken på vegne av Løypelaget og 

imøtekommer Løypelagets anbefaling om å stille med en 
redaktøransvarlig som skal representere Sylvtjønn Vel sine interesser 
inn mot Løypelaget. Knut Arne Tveit ble utpekt som midlertidig 
representant fra styret i Sylvtjønn Vel. Oppgaven har vært å lage 
forslag til løypetrasé i/ved Sylvtjønn Vel sitt hytteområde i samarbeid 
med Scooterlagets formann, samt gå i dialog med berørte hytteeiere om 
aktuell løypetrasé. Forslag til løypetrase fremlegges for Løypelaget som 
videre vil behandle saken før eventuell godkjenning og scooterløyve 
kan tildeles. 
 

 Tilkobling til kommunalt vannverk.  
o Det er registrert at vi nå er tilkoblet kommunalt vannverk. Modifisering 

av tilførselsnettet er utført og ansvaret for vanntilførsel er nå overtatt av 
Kommunen. Sylvtjønn Vel har ikke vært involvert i denne saken. 
 

 Veier innen Sylvtjønn Vel utenom Heiveien.  
o Sylvtjønn Vellag har tatt ansvaret for vedlikehold av «privatveiene» i 

feltet. Det omfatter lapping av slaghull og litt grusing der det er behov. 
o Styret gjennomfører en befaring våren 2020.  

 

 Høstsamling. 
o På grunn av diverse omstendigheter ble det dessverre ikke gjennomført 

noen høstsamling ved bålplassen i 2019 slik tradisjonen har vært. Dette 
beklager vi i styret i Sylvtjønn Vel. 

o Styret oppfordrer 2-3 frivillige å melde seg til arrangement komiteen, 
slik at sammenkomsten kan gjennomføres høsten 2020. 
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 Økonomi. 
o Velet har god økonomi. For 2019/2020 har 82 av 97 hytteeiere betalt 

200 kroner i medlemskontingent. Vi henstiller alle til å følge opp 
innbetalingen av årsavgiften.   

o Årsregnskapet viser et overskudd på driften på kroner 10.595. Velet har 
nå en bankbeholdning på kroner 65.424. 

o Styret ønsker innspill til bruk av midlene til alles beste. 
 
 

Styret vil takke alle som har bidratt til felleskapet, og vil spesielt fremheve arrangørene for 
påskeskirennet 2019.  

 

 

Eydehavn 12.03.2020 

For styret 

 

Knut Arne Tveit og Jan Egil Nordgård 

 


