
 
 

Sylvtjønn Hyttegrend Vel 

Årsmelding 2020/21 

Årsmøtet ble avholdt lørdag 05.09.2020 - kl. 12.00 ved Sylvtjønn bålplassen. 

  

• 38 personer møtte til årsmøte som var pålagt korona restriksjoner. 

 Innkalling og faste saker i forbindelse med årsmøtet ble gjennomgått og vedtatt. 

 

• Følgende personer står fortsatt i styret: 

• Leder:    Jan Egil Nordgård  Gjenvalgt for to år i 2020 (hytte 128) 

• Kasserer:  Knut Asbjørn Kleiv Valgt for to år i 2019 (hytte 120) 

• Sekretær:   Knut Arne Tveit   Gjenvalgt for ett år i 2020 (hytte 33) 

• Styremedlem:  Knut L. Abrahamsen  Valgt for to år i 2019 (hytte 31) 

• Varamedlem 1:  Berit Borge   Gjenvalgt for ett år i 2020 (hytte 74) 

• Varamedlem 2:  Svein M. Bjornes  Ny, valgt for to år i 2020 (hytte 76) 

 

• Valgkomiteen 1:  Sverre P Paulsen  Valgt for to år i 2019 (hytte 108) 

• Valgkomiteen 2:  Marianne Thingstad  Ny, valgt for to år i 2020 (hytte 82) 

• Revisor:   Jens L. Ugland   Gjenvalgt for ett år i 2020 (hytte 92) 

• Web sider:   Vidar Wilhelmsen Ivaretar Web sider også i 2020 (23) 

 

 

• Aktiviteter gjennom året: 

• Styremøter.  

o Det er avholdt ett styremøte i Sylvtjønn Vel nov 2020 og det skal 

gjennomføres ett møte før årsmøte 2021. I tillegg har det vært en del 

telefonsamtaler og mailutveksling. 

• Påskeskirenn.  

o Det blir ikke noe påskeskirenn i 2021.  

o Påskeskirennet er avhengig av frivillige for å kunne gjennomføres. 

Styret oppfordrer derfor 3-4 frivillige til å melde seg på ved årsmøte 

2021, slik at skirennet i 2022 kan planlegges og gjennomføres. 

• Restaurering av grillbua.  

o Det er utført restaureringsarbeid på grillbua etter initiativ fra Knut L. 

Abrahamsen og Vidar Wilhelmsen. Styre bevilget en beskjeden sum til 

restaureringen. Det ble også satt inn en ny rimelig bålpanne slik at bua 

kan brukes som tiltenkt i mange år fremover. Styret takker for 

initiativet og innsatsen. 



 
 

o På vårparten 2021 planlegges det å male boden utvendig og reparere litt 

mer på takbelegget, samt pipehatten. Styret oppfordrer frivillige, og 

gjerne de som bruker boden, til melde seg til tjeneste på årsmøtet 2021. 

• Ny gapahuk ved Sylvtjønn 

o Styrerepresentantene Knut Arne Tveit og Knut L. Abrahamsen har 

sammen med grunneier Torgeir Grimstveit gjennomført befaring og 

avklaring rundt plassering av en ny gapahuk ved Sylvtjønn.  

o Gapahuken er tiltenkt plassert i et område regulert som friluftsområde 

og gapahuken er av kommunen vurdert å være i samsvar med - samt 

fremme - dette formålet. Det er derfor ikke behov for dispensasjon fra 

den vedtatte arealbruken. 

o Under befaring ble det avdekket Likringer like i nærheten av ny 

gapahuk. Etter oppfordring fra grunneier har styret besluttet å sette opp 

skilt for å markere funnet. 

Likringer er en ansamling av steiner som ble lagt under kisten til døde 

personer, når bærere tok en hvilepause i forbindelse med transport over 

heia. Årsaken var at kisten ikke måtte komme i kontakt med jord under 

transport til endelig hvilested i Nissedal. 

o Knut Arne Tveit har tatt initiativ og søkt om støtte fra Nissedal 

Kommune til ny gapahuk, samt innhentet prisoverslag på byggesett. 

o Styret oppfordrer frivillige til å melde seg til felles innsats slik at 

arbeidene kan planlegges og gjennomføres innen sommeren 2021 

dersom økonomien tillater det. 

• Tilførselsløyper.  

o Avtalen mellom Sylvtjønn/Huvtjønn Scooterlag og Kyrkjebygdheia 

Løypelaget ble avviklet sommeren 2020. 

• 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 2021.  

o Styret har informert om at Velet dekker kostnad med innkjøp av kasser 

for strøsand i områder som ikke blir strødd. Men arbeidet med innkjøp, 

montasje og etterfylling tilfaller de som måtte ha behov dette. 

• Skilting 

o Det er satt opp skilt ved grillbua. 

o Løypelaget har satt opp skilt ved krysningspunkt for å merke disse 

bedre for belister.  

• Høstsamling. 

o Styret oppfordrer 2-3 frivillige å melde seg til arrangement komiteen, 

slik at sammenkomsten kan gjennomføres høsten 2021. 



 
 

• Økonomi. 

o Sylvtjønn Hyttegrend velforening har god økonomi.  

For 2020 har 82 av 97 hytter betalt 200 kroner i medlemskontingent.  

Vi henstiller alle til å følge opp innbetalingen av kontingenten.  

o  Årsregnskapet viser et overskudd på driften på 3 979,45 kroner. 

Velforeningen har pr. 31.12.20 en bankbeholdning på 69.403,91 

kroner. 

o Medlemskontingenten er i dag kr 200,-. Styret ønsker å øke denne til kr 

300,- for å kunne sikre økonomi til å gjennomføre planlagte 

vedlikeholdsoppgaver, samt bygge ny gapahuk ved Sylvtjønn. 

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

 

Styret vil takke alle som har bidratt til felleskapet!  

 

Sylvtjønn 16.03.2021 

For styret 

 

Jan Egil Nordgård 

 


