
Referat fra årsmøtet i Myrland Hytteeierforening, 2020 
 
Til stede: 18stk.  
Referent: Runar Eikhaug 
 

1. Referat fra årsmøtet 2019 
Vedtatt uten innsigelser.  
 

2. Styrets årsrapport 2019 
Vedtatt uten innsigelser. 
 

3. Regnskap 2019 
Vi har hatt gode inntekter på kartene som Rolf Kahrs har stått i spissen for.  
Det kom spørsmål til regnskap ang. gjeld til Hallingskarvet skiparadis. Hva er utgiften på vel 12.000,- 
kroner? Styreformann forteller at det er vårt tilskudd til løypekjøringen. 
 

4. Valg 
Runar Eikhaug takker for seg etter flere år i styret.  
Eirik Fuglum ble valgt inn i styret med akklamasjon. 
Jannicke Knudsen ble valgt som fortsatt revisor ved akklamasjon. 
 

5. Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag. 
 

6. Orienteringer 
Minnestølen 
Dere har sikkert lagt merke til at Minnestølen er blitt pusset opp. 
Henning Olsen, som bor nede ved Hivjufossen, har 14 hester som går i fjellet her. Han har nå pusset 
opp stølen og er nå klar for å «gå løs» på løa. Han har også en visjon om at det skal gå an å få seg en 
kopp kaffe når en er ute på skitur. Kanskje dette er klart til påske? Han er opptatt av å utvikle 
Sudndalen som turistområde. En viktig del av arbeidet hans er å bruke hestene terapeutisk inn mot 
ulike grupper. 
 
Trase bak skibyen og tanker for neste år. 
Vi har i høst jobbet med å lage en trase bak skibyen, der deler av dagens dugnad også har funnet 
sted. Martin Grøslandsbråten er initiativtaker og primus motor. Maskinarbeidet er det Geilo 
Tomteservice som har utført. Vi fikk 142000,- i stønad til å lage denne løypen. Poenget med løypen er 
at vi ta holder høyere oppe i terrenget når vi står på ski fra Myrland til skitrekket og løypenettet der 
uten å krysse eller gå langs vei. Løypen går fra Nygard til Super-G løypen til skisenteret.  
 
Vi har også tenkt å søke kommunens fond til neste år for å planere og forbedre løypen ved Rishovd, 
slik at vi ikke trenger så mye snø for å kunne kjøre den.  
 
Hjemmeside 
Rolf Kahrs informerte om fornying av hjemmesiden. Hovedfunksjonen er informasjon ut til 
hytteeierne. Så må vi sørge for at den har en funksjonell oppbygning. Nytt er at vi kan søke på ord 
basert på det vi ønsker å finne. Den er fremdeles i utvikling, så det vil bli litt endringer i tiden 
fremover. Nå er det også tatt høyde for at vi skal få et skapelig utseende på hjemmesiden ved bruk 



av mobiltelefon. I dag har vi ca. 1800 treff i måneden, med ca. 350 unike brukere per måned. 
Fornyingen har kostet ca. 15.000,- kroner. Fra salen ble det poengtert at hjemmesiden nå var 
smakfull og oversiktlig. Det ble gitt applaus til Rolf for godt arbeid! 
 
Sommerløyper 
Det pågår nå et arbeid for å forbedre skiltingen av sommerløyper i Sudndalen. Nye og mer 
motstandsdyktige skilt blir skrudd opp på en smartere måte for å redusere belastningen fra vinden. 
Nettverket av stier og arbeidet med det er det Torgeir Bjerknes og hans familie som står bak. Også 
Reidar Heggland har vært tungt involvert. Hallingskarvet Skiparadis og Myrland Hytteeierforening har 
bidratt. Årsmøtet gav solid applaus til Torger og Reidar for innsatsen! 
 

7. Diverse: 
Råkjøring 
Det ble kommentert at kjøres veldig fort i 60-sonen på Myrland. Det ble reist spørsmål om hvorvidt 
farten kunne reduseres til 50 km/t, evt om en kan få fartsdumper i området. Privat fartsmåling ble 
nevnt. 
Styret tar på seg å undersøke mulighetene for tiltak. 
 
Årsmøte i høstferien 
Det ble ytret et ønske om at årsmøtet holdes annethvert år i påske og høstferie. Styreleder forteller 
at årsmøte i påsken er foreslått i vedtektene. ,  Han anmoder dem som ønsker dette endret eventuelt 
å fremme forslaget på riktig måte formelt.  
 
GPX-løyper 
Vi har nå fått flere løyper i området i GPX-format. Disse kan du nå finne på Myrland.org. 
Flere av disse er hentet fra turistforeningen. Men, vi mangler flere ruter. Rolf Kahrs oppfordrer de 
som går turer som det ikke eksisterer spor på til å ta opp rutene og sende GPX-spor til ham.  
 
Dugnad 10. oktober 
Da må vi få kjørt vekk tømmer fra Minnestølsløypen. Vi skal også rydde Rishovdløypen. Vi begynner i 
begge ender og jobber oss opp til Panorama skihytte og videre ut mot Utsikten. 

 
Tips til forbedring av løyper 
Skilting Gurostølen – Einset kan være en ide! Her er det vanskelig å finne frem.  
 
Løypetilskudd 
28% av budsjettert eiendomsskatt går til løypekjøring. 12% går til grunneigererstatning. Så samlet 
sum er 40% av budsjetterte eiendomsskatt-inntekter. Kommunen fikk inn et høyere beløp enn 
budsjettert, men dette er ikke gjenspeilet i økt tilskudd til løypekjøring. 
Det henvises til Dagali der velforeningen har nedfelt at alle 700 medlemmene skal betale 1000,- kr 
per år til kjøring av løyper. Dette er noe hytteforeningen vil se på og jobbe videre med. Derfor er det 
viktig å søke om prosjektmidler de neste årene, blant annet med fokus på å fylle på der løypene er 
vanskelig å kjøre på grunn av mye stein.  


