Årsberetning for perioden 2014, 2015, 2016 og 2017
Styret har i perioden avholdt styremøter etter behov. Styremøtene er gjennomført med fysisk
fremmøte og/eller som møter via epost/telefon/Skype. Alle saker styret har behandlet har
enstemmige vedtak.
Fremlagt regnskap viser er det meget små kostnader til administrasjon av laget.
Administrasjon av laget er i det alt vesentlige gjennomført som dugnad av medlemmene i
styret.
Det er i perioden gjennomført meget omfattende dugnadsarbeider, som har vært helt
avgjørende for at laget består og utvikler seg, og at laget kan tilby sommerstier og
skiløypetraser med god kvalitet og med god skilting inklusive kart og merking. Alle skitraseer
er godt merket med staur langs alle traseene. Sommerstiene er blåmerket og det er bygget
flere 10-talls ledevarder av stein langs stiene. Sommerstiene er godt benyttet og det vises
tydelig på stiene at de nå blir benyttet.
I perioden viser fremlagt regnskap og tilbakemeldinger fra brukerne av sommerstier og
skiløyper at styret har gjennomført en balansert og god fordeling av investeringer /vedlikehold
i og av løypetraseer, til løypepreparering av skiløyper. Det er i perioden anlagt en stor
parkeringsplass ved Varhøvd, som blir finansiert ved at Brennvegen sponser laget med kr.
10.000 per år i 3 år fremover og med fortsatt god sponsing fra Hoftun Utvikling AS. Vi håper
at Brennvegen vil fortsette å sponse laget også i fremtiden, med tanke på de merinntekter
vegen får grunnet ett godt tilrettelagt turområde med utgangspunkt i Varhøvd.
Laget har et godt og aktivt samarbeid med Gol utmarkslag. Samarbeid med personene som
gjennomfører skiløypeprepareringen fungere meget godt. Laget har også gode relasjoner til
løypelagene som sokner til vært område og har hatt gode og konstruktive dialoger for å sikre
god samhandling.
Laget har blitt godt sponset av Hoftun utvikling/Gol Campingsenter v/ Magne Hoftun.
Gol kommune bidrar med tilskudd til løypelaget, med 13 % av Gol kommune sitt
løypetilskudd.
Sparebank 1 Hallingdal og Valdres, sponser årlig med ca. 13.000 kr.
Sponsorene blir omtalt ved utsendelse av brev til aktuelle bidragsytere (hytteeiere) om
deltagelse i laget.
Denne perioden har vi fått ny skilting, både for skiløypenettet og sommerstinettet. Alt arbeidet
er gjort på dugnad. Skiltinga kostet ca. 900.000,- kr i vårt område og er sponset av
Gjensidigestiftelsen med 50%, Buskerud fylke med 25% og Gol kommune med 25%.
Nærmere dokumentasjon finner du på vår sider på Internett og på Facebook-gruppa.
Grillhytta, Dugurdsbue kallet, måtte flyttes noe innover på platået ved Dugurdstjedn, grunnet
klage fra en person. Vi måtte gjennom en søknadsprosess mot Gol kommune og
Fylkesmannen i Buskerud. Dugurdsbue ble vinteren 2017 flyttet noe innover på platået for å
være litt mindre synlig i horisonten.
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.583504125135132&type=1
https://vimeo.com/125718958 Grillhytta på vei til fjellheimen
https://vimeo.com/125718956 Grillhytta nesten fremme
https://vimeo.com/125718957 Her skal grillhytta stå
https://vimeo.com/125718955 Utsyn fra grillhytta ved Dugurdstjedn..... HERLIG...
Laget har ved flere anledninger fått god omtale i media/presse og av brukere av fjellområdet
og har en økende tilslutning fra hytteeiere som sokner til løypelaget.
Styret
sign.

