GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING
Lørdag 8. april 2017 kl 09.00
på Gaustablikk Høyfjellshotell
Konstituering
• Godkjenning av møtedeltakere og fullmakter
• Valg av møteleder og møtereferent
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Valg av 1 medlem til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Følgende saker skal behandles:
1.
Styrets beretning for 2016
2.

Årsregnskap og revisjonsberetning for 2016

3.

Fastsettelse av styrets honorar for 2016

4.

Internettside og bruk av digital kommunikasjon

5.

Status om prosjektet «Et sprekere Gaustaområde»

6.

Saker tatt opp av medlemmer
6.1: Bom for veien opp til H-27/28/36
6.2: Felles dugnad for søppelrydding i GNVs område

7.

Budsjettforslag 2017

8.

Valg

Oslo, 21. mars 2017
for styret i GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING
ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS

Vedlagt følger:
• Styrets beretning for 2016
• Årsregnskap 2016 og budsjett 2017
• Vedlegg sak 4
• Vedlegg sak 5
• Vedlegg sak 6
• Fullmaktsskjema
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GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING

STYRETS BERETNING FOR 2016

1.

STYRET
Styret har i perioden bestått av:
Styreleder
Geir Flåta
Styremedlem
Christopher Lejonberg
Styremedlem
Anne Holmsen
Styremedlem
Tom Majlund Nielsen
Styremedlem
Jostein Thomassen

2.

valgt for 2 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år

2016
2016
2016
2015
2015

GENERELT OM VELFORENINGEN
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er i samsvar med kontrakt utført av Enqvist Eiendomsdrift
AS.
Velforeningens revisor er BDO AS.
Velforeningens område er tomter, hytter, leiligheter (seksjoner) eller annen
bygningsmasse innenfor Gaustatoppen Utmarkslag BA sitt område i Tinn
kommune.
Velforeningens formål er å vedlikeholde og forvalte fellesarealet og ivareta
medlemmenes fellesinteresser når det gjelder trivsel og miljø på en
økonomisk og ressursmessig forsvarlig måte.
Velforeningen skal sørge for vedlikeholdsplikten av veinettet og
vedlikeholdsplikten til ledningsnettet med kummer og tilhørende
installasjoner.
Velforeningen har ingen ansatte. Styret består av 4 menn og 1 kvinne.
Foreningens virksomhet har ingen negative effekter på det ytre miljøet.

3.

STYRETS ARBEID
Styret har i 2016 jobbet med å lukke gamle saker for å et mer fremtidsrettet
fokus. I tillegg har styret sørget for ordinær drift sammen med forretningsfører.
Ordinær drift innebærer oppfølging av serviceavtaler, velforeningens likviditet,
restanser og regnskap.

Årsberetning
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RESULTATREGNSKAP FOR 2016
Regnskap
2016

Budsjett
2016

Regnskap
2015

Budsjett
2017

Driftsinntekter
Medlemsavgift
Kapitalinnkalling

1 866 594

1 930 000

1 858 693

1 924 100

Sum driftsinntekter

1 866 594

1 930 000

1 858 693

1 924 100

25 640
443 644
896 885
129 280
306 632

22 820
750 000
955 000
115 500
23 000

22 820
833 572
948 784
125 711
26 610

57 050
700 000
930 000
132 000
20 000

1 802 081
1
Driftsresultat
64 514
1
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
60 366
Rentekostnader
0

1 866 320

1 957 497

1 839 050

63 680

-98 804

85 050

0
18 400

9 329
18 244

0
0

60 366

-18 400

-8 915

0

45 280

-107 719

85 050

Overføringer:
Overført til annen egenkapital

124 880
1
1
124 880

Sum overføringer

124 880

Noter

2
3
4
5
6

Driftskostnader
Peronalkostnader
Vedlikehold
Driftskostnader
Honorarer
Andre kostnader
Sum driftskostnader

7
8

Netto finansresultat
Årets resultat

Årsregnskap
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GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING
Noter til regnskapet for 2016
1 Regnskapsprinsipper
Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet
bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og
kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.
Vurderingsregler
Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi.

RB
Regnskap
2016

BB
Budsjett
2016

RB
Regnskap
2015

BB
Budsjett
2017

2 Personalkostnader
Styrehonorar
20 000
Arbeidsgiveravgift
5 640
Sum
25 640
Selskapet har ingen ansatte, og har derfor ikke krav til OTP

20 000
2 820
22 820

20 000
2 820
22 820

50 000
7 050
57 050

650 000
100 000
750 000

653 306
171 516
8 750
833 572

600 000
100 000
700 000

19 414
50 000
774 996
775 000
102 475
130 000
896 885
955 000
1
1
Honorarer
1
1
Revisor
10 000
10 500
Forretningsførsel
109 417
95 000
Konsulenthonorar overtakelse VA-anlegg
9 863
10 000
Sum
129 280
115 500
Revisors honorar gjelder revidering av regnskap og formuesforvaltning
1
1
Andre kostnader
Porto
17 218
9 500
Bankomkostninger
5 151
3 500
10 000
Øvrige driftskostnader - bl.a. kopiering
24 251
Tap på fordringer
260 013
Sum
306 632
23 000

48 415
773 996
126 372
948 784

30 000
800 000
100 000
930 000

1
10 250
90 000
25 461
125 711

1
12 000
110 000
10 000
132 000

12 184
3 527
10 899

5 000
5 000
10 000

26 610

20 000

5 059
4 270
9 329

-

3 Vedlikehold
Vedlikeholdsavatale - Vei og VA-anlegg fast pris
Vedlikehold vei/VA - diverse (arb etter flom)
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Sum

0
443 644

443 644

4 Driftskostnader
El-strøm til fellesarealer
Snøbrøyting
Snøbrøyting, skraping etc

5
###
###
###

6
###
###
###

7 Finansinntekter
Andre finansinntekter
Renteinntekter andre
Renteinntekter bank
Sum

49 910
9 375
1 081
60 366
Årsregnskap
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Regnskap
2016
8 Finanskostnader
Renter lån Gaustatoppen Invest
Renter lån Gaustatoppen Utmarkslag
Sum

-

9 Restanse fellesutgifter
Restanse medlemsavgift

Budsjett
2016

Regnskap
2015

9 200
9 200
18 400

9 126
9 118
18 244

Budsjett
2017

-

8 236

10 Egenkapital
Regnskap og beretning gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av foreningens
virksomhet og stilling. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.
1
1

11 Langsiktig gjeld
Lån Gaustatoppen Invest vedl. Infrastruktur
Lån Gaustatoppen Utmarkslag, brøyting
Sum

149 781
149 781

12 Løypebidraget
Bankinnskudd løypebidragskonto

243 767

Ikke innbetalt løypebidrag pr 31.12.16
Avsatt løypebidrag

1
1
149 910
149 781
299 692

54 000
-301 367
-247 367

Sum - innbet til driftskonto - ovf til løypekonto i 2017

-3 600
0

13 Annen kortsiktig gjeld
### Styrehonorar
Sum

0

0
20 000
20 000

Årsregnskap
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BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Til årsmøtet i Gaustatoppen Naturpark Velforening

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Vi har revidert Gaustatoppen Naturpark Velforening s årsregnskap som består av balanse
per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2016, og
av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISAene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik
det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen og
budsjettallene, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Årsmøte 2017 – Sak 4

Internettside
www.gaustatoppen‐naturpark.no/velforening

Utdrag fra Vedtektene §9

I 2017 vil all informasjon fra Velforeningen sendes ut både per post og e‐post. Fra og med 2018 vil
all informasjon fra Velforeningen kun sendes per e‐post.

Alle oppfordres til å melde inn sin e-post adresse samt
telefonnummer til:
post@enqvist.no
9. mars 2017,
Styret i Gaustatoppen Naturpark Velforening
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Årsmøte 2017 Sak 5
Gaustablikk 24.01.2017
Informasjon til velforeningene i Gaustaområdet
STATUS PÅ ”ET SPREKERE GAUSTAOMRÅDE”
Prosjektet ”Et sprekere Gaustaområde” har som formål å løfte natur- og
sportsopplevelsene og øke attraktiviteten og verdiene i Gaustaområdet i betydelig grad.
Ved å anlegge grusvei i deler av løypenettet vil vi gi alle brukere et bedre og mer
forutsigbart langrenns-tilbud da det vil kunne kjøres opp løyper med vesentlig mindre
snømengder enn det som trengs i dag. I tillegg vil dette gi flotte sykkel - og turveier
sommerstid. Dette vil øke verdien på både eiendommer og attraktiviteten i området.
OPPSUMMERING AV PROSJEKTET SÅ LANGT
Fase 1 innebærer grusvei med belysning fra Vatnedalen i øst til Bygget i vest og har et
budsjett på i overkant av kr. 12.000.000.-

Fase 1: Blå, orange og grå trasè med lys
Fase 2: Rød trasè, uten lys, snøanlegg ved lysløype skistadion
Fase 3: Vil vurderes etter fase 1 og 2, men kan inneholde utbedring av skistadion, bedre
lyssetting event utvide snøproduksjonsanlegg mm
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Grunneieravtalene kom på plass i høst, tippemiddelsøknadene er godkjent i Tinn
Kommune og videresendt til Telemark Fylkeskommune. Disse blir behandlet i løpet av
februar/mars.
STATUS FINANSIERING
Det har vært jobbet intenst med finansieringen gjennom hele året.
Oppslutning fra alle bedrifter i området ligger på 98% av forespurt bidrag.
Oppslutning fra hytte/leilighetseiere ligger på i overkant av 60%.
Dessverre fikk vi avslag på både søknaden til Sparebankstiftelsen og
Gjensidigestiftelsen, og dermed mangler vi fremdeles noe.
FAKTISKE TALL PR. IDAG
Aktører i området
Hytte/leilighetseiere
Øvrig næringsliv i kommunen
Rjukan Næringsfond
Sum ”Egenfinansiering”
Forventet tippemiddler
Sum innsamlede middler
Budsjett fase 1
Differanse

kr. 2.900.000.kr. 1.600.000.kr. 490.000.kr. 1.500.000.kr. 6.490.000.kr. 4.200.000.kr.10.690.000.-

kr. 10.690.000.kr. 12.300.000.kr. 1.610.000.-

Av budsjettet på kr.12,3 millioner mangler vi nå kr 1.600.000.- for å kunne igangsette
prosjektet våren 2017.
Derfor ber vi de av hytte/leilighetseiere som så langt ikke har gitt et birdag til
prosjektet, om å vurdere dette på nytt.
Flere av velforeningene med 80-100 % oppslutning samt øvrige bidragsytere har satt
som forutsetning for sine bidrag, at det er tilsvarende bidrag fra alle velforeninger.
Kostnadene for prosjektarbeidet er holdt på et minimum hele veien, og det er pr. i dag
nedlagt ca. 1000 dugnadstimer i planlegging- finansiering og utarbeidelse av
tippemiddelsøknader. Herunder også grunneieravtaler etc.
Det er fullt mulig å gi et ekstraordinært bidrag enten som privatperson eller som en
sponsorgave fra bedrifter. Dette kan det gjøres ved å ta direkte kontakt med
britt@svartdal.com tlf. 95156106 eller ved å innbetale ønsket beløp til konto
nr. 2620.43.95607
Årets vinter viser igjen hvor viktig det er å gjøre tiltak for å ruste oss mot fremtidens
klimautfordringer, og vi er ikke i tvil om at dette er helt nødvendige investeringer for at
vi skal kunne opprettholde et godt aktivitetstilbud i området som kommer alle til gode.
Med vennlig hilsen arbeidsgruppa i
Prosjeketet ” Et sprekere Gaustaområde
Christian Ferner, Britt Svartdal, Kari Anne Valsø, Hans Petter Woldøen
Andrè Trondsen og Einar Rist
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Årsmøte 2017 Sak 6.1
Geir Flåta
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Myrbo, Jarle <jarle.myrbo@ec1.bp.com>
10. februar 2017 09:34
Geir Flåta
jarle.myrbo@gmail.com
Sak til GNV Årsmøte 2017

Hei Geir,
Med referanse i tilsendt informasjon til Årsmøte lørdag 8. april ønsker jeg å legge opp til en sak.


Bom for veien opp til H‐27/28/36 (dette er et ønske for å få redusert trafikk og høy fart samt redusert
slitasje og kostnad med vei!)

Videre så ønsker jeg dere lykke til videre med prosjektet «Sprekere Gaustaområde» som jeg støtter 100% og håper
virkelig blir en realitet, gleder meg virkelig til den veien rundt vannet er ferdig.
Mvh
Jarle Myrbø
H28 tomt 25
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Årsmøte 2017 Sak 6.2

Geir Flåta
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

SAGA Pål <Pal.Saga@steenstrom.com>
12. februar 2017 13:20
Geir Flåta
Årsmøte Gaustatoppen Naturpark

Hei.
Vet ikke om dette hører under årsmøte men jeg fremmer et forslag om at det utføres en felles dugnad for å plukke
søppel i vårt hytte felt. Etter mye bygging etc. Så ligger det mye søppel rundt om kring.

Med vennlig hilsen/Best regards
Pål Saga
Tomt H27 nr. 9

CONFIDENTIALITYNOTICE
The content of this e‐mail may contain privileged and confidential information and is intended solely for the use of
the individual or entity to whom it is addressed.
If you have received this communication in error, be aware that forwarding it, copying it, or in any way disclosing its
content to any other person, is strictly prohibited.
Please notify the sender by e‐mail replay and following deleting the message and any attachment.
Please notice that e‐mails and attachments may be subject to interception, tampering and viruses that might affect
the computer or IT‐system where it is received and read. Anyone who communicates with us by e‐mail or with
whom we communicate is taken to accept these risks.
We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt.
In case this e‐mail contains any proposal, offer, agreement in relation to leasing activities/operations and/or leasing
negotiations please be aware that all such offers, proposals and/or agreements are subject to the final approval of
the authorized officers of Steen & Strøm AS before constituting a binding agreement and/or obligation of any kind
for the company or other entity that the sender represents.
Further, please note that any views and/or opinions not related to the business of Steen & Strøm do not represent
the opinion of the company.
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