
         Årsberetning for driftsåret 2015 

 

Årsmøtet ble holdt på Bekkevangen lørdag 4. april 2015. 

Styret: 

Etter årsmøte så styret slik ut: 

Leder:             Berit Christensen         valgt for 1 år    (gjenvalg)                         

Sekretær:        Dag Woldmo               ikke på valg 

Kasserer:        Ove Sætereng              valgt for 2 år   (gjenvalg)                         

Styremedlem: Henning Larsen          valgt for 2 år    (gjenvalg)                         

Styremedlem: Øystein Aamodt          ikke på valg 

Varamedlem:  Stein Berg                   valgt for 1 år   (gjenvalg)                         

Varamedlem:  Laila Norstad              valgt for 1 år   (gjenvalg)                         

Revisor:          Einar Widerøe            ikke på valg 

Valgkomite:   Britt Weium og Ola Petter Borg      valgt for 2 år    (gjenvalg)              

Påskeskirenn: Lene Engebretsen Bakken 

Løypeansvarlig: Karl B. Solhaug 

 

Frode Ripsrud sa seg villig til å fortsette som web-ansvarlig for Lauvåsen Hytteeierforening 

sin  hjemmeside. 

 

Møtevirksomhet: 

 21. mai 2015 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte, sak: Innkjøp av løypemaskin og 
samarbeid om løypekjøring med Vinjevegen Vel 

 Det er avholdt 3 styremøter. 

 Henning Larsen og Berit Christensen  deltok på årsmøtet i Vinjevegen BA. 

 Berit Christensen og 2 representanter fra løypeutvalget i Lauvåsen (Roar Nyberget og 
Odd Erling Lange) deltok på 2 møter i forbindelse med etablering av 

Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA. 

 

Foreningskontingent/løypekjøring: 

180 hytter har betalt foreningskontingent. Det er ikke oppfordret til å betale løypeavgift i 

2015. Det sendes ut brev og oppfordring om betaling av løypeavgift på nyåret 2016 for året 

2016.  

 

Løypekjøring: 

Solhaug og Stor-Elvdal Røde Kors har kjørt løyper i 2015.  

I tillegg ble det inngått avtale med Stor-Elvdal Røde Kors for kjøring av løyper i januar. 

 

Facebook: 

Det er egen gruppe for Lauvåsen Hytteeierforening på Facebook, Lauvåsen Fritidsområde og 

fjellene rundt 

 

Dugnad: 

I 2015 ble det gjennomført 2 dugnader: 

21. juni ble det gjennomført dugnad og grilling.  

20 personer på møtte dugnad og 17 på grilling.  

På dugnaden ble det: 



 Ryddet og merket i løypetraseer 

 Bygget flytebrygge ved Lauvåsvannet 
 

Dugnaden 26. september hadde hovedfokus på bygging av klopp over åa på setra og 

merking/rydding av løypetraseer. 

 

I tillegg til disse 2 dugnadene har flere medlemmer merket og ryddet løypetraseer på andre 

dager enn dugnadsdagene. 

 

Hytteforeningen hjemmeside: 

www.Lauvasen.com opphører. Vi er nå fått vår eget område under www.vinjevegen.info. 

Der ligger informasjon om løypekjøring, veg og under fane ”Lauvåsen” informasjon om 

hytteeierforeningen. 

 

Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA: 

Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA er stiftet. Velforeningen på Tryvang/Geitryggen, 

Vinjevegen Vel og Lauvåsen Hytteeierforening har gått til innkjøp av løypemaskin for å bedre 

standarden på skiløyper i området, og det er etablert en felles ordning for kjøring av skiløyper. 

Lauvåsen vil ha 2 representanter og en vararepresentant i styret i Vinjevegen/Lauvåsen 

Løypemaskin SA. Kun andelseiere er valgbare. Berit Christensen, Odd Erling Lange og Roar 

Nyberget (vara) er Lauvåsen sine representanter. Løypemaskina er fullfinansiert, men det 

trengs penger på bok til drift og til garasje. 60 hytteeiere i Lauvåsen har kjøpt andeler i 

maskina så langt. Grunnløypa som kjøres av løypemaskina legges ut på www.skisporet.no. 

 

Oppgradering av området rundt Lauvåsvannet: 

På dugnaden i juni ble det bygget ny flytebrygge ved brua i nordenden av Lauvåsvannet, 

materialer til brygge ble gitt av Lauvåsen Fritidsområde. 

Hytteeierforeningen har jobbet med å skifte ut rastebord på lekeplassen. Under grillfesten 

etter dugnad i juni dukket det opp nye ideer på dette. Vi har mottatt kr 15 000 fra Lauvåsen 

Fritidsområde som bidrag, fått tillatelse Stor-Elvdal kommune og grunneiere og ”grillhytte” 

er bestilt til erstatning for den gamle gapahuken ved båthuset nedved Lauvåsvannet.  

 

 

 

 

 

 

Elverum  2. februar 2016 

 

 

 

Berit Christensen                                Dag Woldmo                                  Ove Sætereng       

Leder                                                   Sekretær                                         Kasserer 

 

 

 

                      Henning Larsen                               Øystein Aamodt               

                      Styremedlem                                    Styremedlem 

 

http://www.lauvasen.com/
http://www.vinjevegen.info/
http://www.skisporet.no/

