
 Borgegrend Løypelag 
 
 
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 17.1.2014. 
 
Årsmøte i Borgegrend Løypelag ble avholdt 17.1.2014 hos Halvor Haug, Borgegrend i 
Rødberg fra kl 19.00 – 21.00. 
 
KONSTITUERING 
Det møtte 9 av lagets medlemmer. 
Halvor Haug ble valgt til å lede årsmøtet, og Hans R Bakken til sekretær. 
 
SAKSLISTE 
Følgende saksliste ble vedtatt: 

1) Informasjon om virksomheten 2013 
2) Regnskap 
3) Informasjon vedr planer om scooterløyper 
4) Løypekjøring finansiering vinteren 2014 
5) Registrering i Brønnøysundregistrene 
6) Valg av styre 

 
 
1) INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 
Halvor Haug orienterte om virksomheten sesongen 2013. Nytt av året var at traseen fra 
Økteroset og inn til Vassimellom var lagt om. Denne har frem til nå gått over vannet, men 
etter avtale med grunneiere er traseen nå lagt på land på østsiden av Søre Økteren. 
Videre er det kjørt opp ny forbindelsesløype fra Vassimellom til Eggedal-/Haglebuløypa på 
sørsiden/søndre del av Nordre Økteren. 
Selve oppkjøringen av løypene har blitt fordelt som tidligere. Det har ikke vært noen uhell i 
løpet av vinteren, slik at kjøringen stort sett har gått greit. 
Det er mottatt mange positive tilbakemeldinger, og spesielt var en heldig med været og 
løypene i forbindelse med påsken. 
 
Vedtak. 
Informasjon tatt til etterretning. 
 
2) REGNSKAP 
Regnskapet for året 2013 ble lagt frem. Det viser totale inntekter på kr 175.252, og utgifter på 
kr 146.612. Overskuddet på kr 28.640 er tillagt egenkapitalen, som etter dette viser en 
beholdning på kr 230.578 per 31.12.2013. 
Hovedinntektene er fordelt med kommunalt tilskudd på ca kr 105.000, og innbetalt fra 
hytteeiere/bruker på kr 65.000. Det er innkjøpt utstyr for ca kr 39.000. 
 
Vedtak. 
Regnskapet godkjent med inntekter på kr 175.252, og utgifter på kr 146.612. 
Overskuddet på kr 28.640 tillegges egenkapitalen, som etter dette viser en beholdning på kr 
230.578. 
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3) INFORMASJON VEDR PLANER OM SCOOTERLØYPER 
Halvor Haug informerte om møte som Nore og Uvdal kommune har avholdt vedr 
forsøksordning med snøscooterløyper i kommunen. Det settes strenge krav til planlegging av 
aktuelle traseer, slik at de ikke kommer i konflikt med hytteområder, vernede området m.m. 
 
Vedtak. 
Informasjon tatt til etterretning. 
 
4) LØYPEKJØRING OG FINANSIERING VINTEREN 2014 
Årsmøtet drøftet planer vedr sesongen som allerede er i gang. Løypenettet og prioritering på 
oppkjøring blir som tidligere, og det blir som følger: 
a) løyper i skogsterreng, og spesielt "rundløyper" fredag ettermiddag eller lørdag formiddag 

innen kl. 10.00-11.00. 
b) fjelløyper innen kl. 12.00 på lørdager (evt fredager) 
c) høyfjellsløyper (fra Økteren til Reinsjøen, og fra Lauvhaugen mot Hallingnatten) kommer 

etter oppkjøring av fjelløyper, og vil være avhengig av tilfredsstillende værforhold. 
d) i vinter- og påskeferie hyppigere løypepreparering. 
 
Det legges opp til tilsvarende finansiering som tidligere, Det sendes ut informasjonsskriv samt 
anmodning om et bidrag på kr 500,- fra så vel hytteeiere som andre brukere. 
 
Vedtak. 
Planer for oppkjøring av løyper sesongen 2014, samt skriv vedr anmodning om bidrag til 
finansiering ble godkjent. 
 
5) REGISTRERING I BRØNNØYSUNDREGISTRENE 
Løypelaget har Nes Prestegjelds Sparebank som sin bankforbindelse. Fra banken har det 
kommet forespørsel om organisasjonsnr./enhetsregistreringsnr. Løypelaget har ikke noe 
registreringsnummer, og må derfor sørge for at dette blir gjort. 
 
Vedtak. 
Borgegrend Løypelag registrerer seg i Enhetsregisteret. 
Hans R Bakken utformer dokumenter som skal sendes Brønnøysundregistrene. 
 
6) VALG AV STYRE 
Følgende styre ble valgt: 
Styreleder:  Halvor Haug. 
Styremedlemmer: Bjørn Bergerud 
   Hans R Bakken 
 
Styrets leder alene gis signaturfullmakt. 
 
 
Referent. Hans R Bakken 
 
Protokollen godkjent. 
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