PROTOKOLL
Telefonstyremøte i BSLL 7. september 2016, kl.20.00 til 21.30

Tilstede:
Magne Maurset, Sjur Bidne, Tomas Hansen, Kai Hansen, Grethe Andersen og Osmund
Ueland
Fra administrasjonen: Astrid Brenna
Forfall: Erik Engebretsen (som før møte hadde gitt sin tilslutning til alle sakene)
Innkalling og saksunderlag var sendt ut før møte.
22/16 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Styret godkjente innkallingen.
23/16 Godkjenning av dagsorden
Vedtak:
Styret godkjente dagsorden. Under Eventuelt var det enighet om at Tomas skulle gi en
orientering om service og mulig mangel på løypemaskinen.
24/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. juli
Protokoll var tidligere utsendt og ingen kommentarer mottatt.
Vedtak:
Styret godkjente protokollen fra styremøte 2. juli 2016.
25/16 Aktiviteter frem til sommeren 2017
1. Kart for Nes Østmark
Kartet er under produksjon, men går ikke i trykken før DNT er kommet så langt i
forhandlingene med familien Rimeslåtten om ubetjent DNT hytte på Bekkjeset, at omtale
kan settes inn uten risiko. Kartet produseres på rivesikkerhet papir. Kartet foreslås trykket
i 2000 eks, hvorav 900 går kostnadsfritt til dagens hytter (2 til hver). Kostnadene med
kartproduksjonen er ca kr. 100.000,- som er en del av ”Et løft for Nes Østmark”
prosjektet.
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Det legges opp til salg gjennom DNT, og NTN. Det søkes også solgt en del kart til Søråsen
og Vassfarfjellet. De tre naboforeningen får til fordeling ca 350 kart som de kan selge til
egen fortjeneste (eks Nes Østmark sti og løypeforening kan kanskje selge 100 kart og får
da kr. 20.000,- i inntekt (antatt utsalgspris er kr 200). Samlet er det vurdert at det som
BSLL kan selge, sammen med salg gjennom DNT og NTN, samt salg til Vassfarfjellet og
Søråsen, kan gi en inntekt på kr. 50.000,-- fordelt på 2016 og 2017.
2. Turskiltprosjektet,- sluttføring.
a. Skiltene etter ny/revidert skiltplan (både sommer og vinter) leveres til 1. oktober,
og blir montert I høst. Skilt til ”Sykkellinken” Valdreslii - Bekkjeset samt skilt med
"Bekkjesetkoia" på er ikke satt i bestilling. Det er søkt
kommune/Gjensidigestiftelsen/fylkeskommunen om ytterligere kr 137 000 i
tilskudd i tillegg til allerede innvilgete kr 60 000 for 2016. Søknaden er inkludert ny
sykkellink Valdreslie-Bekkjeset. Vi får trolig positivt svar på søknaden denne uken.
b. Skilting av Eventyrløypa til Hemsedal. Gol og Hemsedal har tatt ballen på
videreføringen. Vår interesse er nå bare å følge opp at dette skjer, uten å måtte
bruke store ressurser på de.
c. Skilting av Vassfarstien til Hemsedal. Gol har også tatt tak i dette skiltprosjekt, og
det er realistisk at denne skilting også nå får midler helt til Hemsedal.
3. Eventyrløypa og andre skiløyper,- sluttføring av opparbeiding.
a. Utbedring av Eventyrløypa i Thoenmarka og Liemarka. Arbeidet er under
forberedelser. Osmund holder kontakten disse. Kommunen har vært på befaring i
Thoenmarka og sette på søknadsområdet.
b. Utbedring av Eventyrløypa gjennom BSLL sitt område.
Et parti gjenstår å nivellere fra Hugarhaugen og ned det bratteste mot Langevatn.
Passe maskin må skaffes, og arbeidet gjennomføres så snart forholdene tillater
det nå I høst. Enda for fuktig til å komme frem med maskin. Det vil fortsatt være
en del utbedringer som må gjøres i BSLL sitt løypenett. Det leggers derfor opp til
maskindugnad i august 2017. Ansvarlig: Tomas
c. Opprydding/utbedring av Eventyrløypa og andre løyper gjennom BSLL etter
kommentarer fra kommunen. Tomas er ferdig opp fra Langevatn, og Sjur gjør sin
del før styremøte. Kommunen tekniske utvalg har vært på befaring, og er lite
tilfreds med det de har sett. Viktig å få meldt positivt tilbake til kommunen med
bilder på at dette er rettet opp snarest mulig. En del trær må ryddes og kvistes
langs Valdreslibekken. Dette tas på dugnaden 8. oktober. Ansvarlig: Sjur
d. Opparbeiding av trasé for løypemaskin fra Valdreslie bom til serviceanlegget.
Styret har diskutert og blitt enige om at denne bør gjøres for å slippe å kjøre
maskinen på veien. Må inn i dugnadsplan for 2017. Det bør ses på muligheten for
å legge løypen over vollen. Osmund tar dette opp med grunneier Nub Arild
Østenfor. Ansvar: Osmund og Tomas
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e. Vassfarstien har fått broen sin tilbake ved
Strøstjern. Broen som ble tatt av flommen sist høst. Tomas med maskin og Erik E
fikset dette helgen som var. (etterskrift: er gjort).
f. Den gamle broen ved Løken har fått nytt fundament og vil bli bygget ny i nær
fremtid av Erik. (etterskrift: er gjort)
4. Serviceanlegget,- ferdigstillelse. Det som nå gjenstår er I hovedsak komplettering av
stein på grunnmur, oppkobling av solcelleanlegg, tilkobling av døråpner, og bygging
aggregat hus. Møbler til møterom gjenstår også. Torodd er ansvarlig. Sjur assisterer
Torodd. Osmund følger opp på vegen av styret. Opprydding i/ved den gamle garasjen
gjøres på dugnad 8. oktober.
Det er et vilkår i byggetillatelsen fra kommunen at den gamle garasjen skal rives.
5. Buvatn Brygge
a. Revidert budsjett/kostnader og ABGs arbeid. Totalt inntekter til prosjektet ble
280.000,-. Westsystem båt og kano har levert kano og båt kr. 21.000,-, Løken
Gaveservice AS, pukk og grus kr. 62.000,-. , Sigvald Thoen har levert 3 sittegrupper
til kr. 12.000,- , Grill fra Friluftsprodukter kr. 34.000,- , Skjærgårdsbrygger kr.
69.000,-, Asker og Bærum Grøntmiljø AS (ABG) kr 100.000,-, til sammen kr
298.000,. Øvrige kostnader vil være forlengelse av HC rampe ut i vannet til ca kr.
10.000,- våren 2017. ABG har gjort en flott jobb. Om styret ønsker en mer
detaljert oppsummering, kan det ettersendes. Ingen i styret ba om det. Hele
prosjektet er blitt oppgradert I forhold til forutsetningen og blitt svært godt
mottatt.
b. Dugnad Buvatn Brygge 8. oktober: brenne all kvist, sage stubber, rydde og fjerne
hogst, bygge rullebane for HC stoler bak badesanden og kløyve ved til bålplassen.
Dato for dugnad er satt til lørdag 8. oktober kl. 10.00 med sosialt samvær, og
fremmøte på Buvatn Brygge. Andre dugnadstiltak den dager blir rydding rundt
Serviceanlegg, legge ut klopper ved siden av gjerde forbi Valdreslie, rydde trær i ny
trase opp fra Buvatn til Valdresli bekken.
c. Komplettering av Buvatn Brygge: HC rampe i aluminium og bygging av HC toalett
på Ål videregående skole, informasjonstavler etc. Osmund følger opp HC rampe og
HC toalett. Skilting følge opp av Magne.
d. Konsert og offisiell åpning av Buvatn Brygge 22. juli 2017. ”Hjørnet Live” v/ Bård
Haraldset har kommet med forslag om konsert på BB 22. Juli 2017 med kjent
norsk artist, som en del av et åpningsarrangement. Eget program var lagt frem.
Om dagen søkes å få til fisking med ”not”, fiskekonkurranse og grilling. Det
anbefales videre et enkelt kulturarrangement på BB årlig med lokale kulturkrefter.
Styret er positiv til tiltaket og setter av midler for å sikre finansieringen av
prosjektet 2017. Det ble stilt spørsmål om en kan kjøpe seg avbruddsforsikring
ved dårlig vær. Styreleder følger opp.
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e. Oppsyn med Buvatn Brygge. Hvem tar ansvaret for at brygger og båter tas på
land og ser til at de ikke er fulle av vann? Brygge tas opp på dugnaden 8. oktober,
og båtene tas på land i slutten av oktober. Hvem som tar ansvaret for å føre tilsyn
med Buvatn Brygge, må avklares ifm ny styresammensetning.
6. Sykkelinken Valdreslie – Bekkjeset – plan for gjennomføring, kommunal behandling og
søknad om midler fra Gjensidigestiftelsen. Kommunen har behandlet sak fra BSLL på
prosjektet. De er positive, men trenger mer informasjon om gjennomføring før de kan ta
endelig stilling. Nes Sykkelklubb er kontaktet og de er positive til tiltaket, men skal selv,
sammen med kommunen, søke om midler fra Gjensidigestiftelsen til større sykkelprosjekt
til/rundt Trytitjern. Der er dialog med Gjensidigestiftelsen om prosjektet hvor
søknadsfristen er 15. september for å søke om penger, som avklares 15. desember. Det er
tenkt av sykkelstien starter ved skilttavlen på Valdreslie og følger stien/løype til Vardefjell
til kryss med Eventyrløypa i myra bak Valdreslie, og følger så Eventyrløypa til Bekkjeset.
Torodd og Sjur skal de nærmeste dagene gå opp anbefalt trase og klarlegge lende og
løsning. Krever god søknad og oversikt på kostnader. En brukbar løsning krever
impregnerte terrassebord i ca 80 cm bredde lagt på langsgående 2” x 4” impregnert,
kanskje I kombinasjon med noe stier med grus i hver ende. Prosjektet kan være en naturlig
komplettering av turtilbudet I Nes Østmark med Eventyrløype, Vassfarsti, Sykkelinken og
DNT hytte på Bekkjeset. Styret ønsker å få et klart forslag til løsning og kostnader før det
tas stilling til søknad. Styreleder skriver i tilfelle søknad sammen med Torodd som
initiativtaker.
7. Ubetjent DNT hytte på Bekkjeset. Åpning juni 2017.
Styret I DNT Drammen og Omegn har vedtatt å etabler ubetjent hytte på Bekkjeset I
2017, på gitte betingelser. Kontrakt mellom DNT og eierne av hytta er under utarbeidelse
hos DNT. Bjørg Rimeslåtten og henne datter Margit (advokat) er positive til at det nå
utarbeides kontraktsforslag. Målsetting er kontrakt i løpet av september. DNT har basert
på det vedtak som styret i BSLL gjorde 2. Juli:
”Styret bevilget kr. 25.000,- til innkjøp av nye vinduer i DNT hytte på Bekkjeset. Arbeidet
utføres vinteren 2017. Styret bevilger. 6.500,- til ny kjøkkenbenk og overskap, og får det
montert samtidig. Utleggene legges inn I BSLL sitt 2017 budsjett, hvor det også søkes
kommunen om støtte til ”Et løft for Nes Østmark” .BSLL er behjelpelig med å skaffe DNT
hyttesjef på frivillig basis til oppsyn med hytta. ”
Produksjon av kartet Nes Østmark kan bli noe forsinket i påvente av undertegnet
kontrakt, slik at en får hytta inn på kartet med en kort omtale. DNT hyttesjef har meldt
seg (han har hytte like ved), og det er videreformidles til DNT. Osmund følger opp
forholdet til DNT. Det planlegge å gå ut med bred informasjon må kontrakten er et
faktum, og når kartet er trykket. Åpning av DNT hytta planlegges til juni 2017.
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8. Webkameraer:
a. Web kamera på Søre Valdreslie har vært ute av drift i lengre tid. Kasse for
plassering på Fetin er bestilt, det samme er batteri og annet. Kobles til nettsiden
en av de nærmeste dagene. (etterskrift: er gjort) Ansvar Sjur.
b. Web kamera på grensen Thoemarka - Liemarka langs Eventtyrløypa søker satt
våren 2017. Liemarka og Thoenmarka er positiv til dette. Dekkes under prosjektet
”Et løft for Nes Østmark”. Osmund følger opp.
9. Gapahuker i Nes Østmark:
a. Thoen marka - Liemarka. Plassering er avtalt lokalt og BSLL gir kr. 35.000,- i
tilskudd fra prosjektet ”Et løft for Nes Østmark”. Betaling februar 2017. Se
økonomi. Søknadsunderlag er under utarbeidelse, men her bør det lages en felles
søknad for Nes Østmark.
b. Området Hugarhaugen-Langevatn: Plassering må avklares/besluttes og avtales
med grunneier. Dette bør skje i høstferien 2016. Magne og Erik E forankrer en
plassering. Befaring med flere i styret må arrangeres i høstferien eks den 9.
oktober. Bør kunne monteres våren 2017.
c. Andersentjern. Denne plassering bør også tas med i søknaden, men dette bør ha
3. Prioritet I forhold til de to øvrige gapahuker. Se sak om økonomi.
10. Andre aktiviteter og tiltak
a. Fiskekonkurranse for barn og unge i 2016 i samarbeid med Nes Østmark
Fiskeforening. Ingen innmeldinger denne sesong. Må vurderes for kommende år,
kanskje med høyere premie og bedre markedsføring.
b. Utvidet parkering overfor dagens Valdreslie-bom og bom flyttes overfor.
Behovet er et faktum, og det er tatt kontakt med kommunen som grunneier og
styreleder i veglaget. Bør planlegges med tanke på utførelse våren 2017.
Styreleder tar dette opp med kommunen som grunneier og styreleder i Veglaget.
c. Sittegruppe, adkomst og bademulighet i Valdreslivannet. Utflukten til området
er betydelig med barnevogn, fiskestang og for bading. Passer også inn som en del
av en lengre tur. Det foreslås å etableres en gruset sti ut til vannet fra bilveg, ca
100 m. Videre en sittegruppe og enkel badebrygge med stige. (styreleder er
inhabil). Bør sjekkes ut mot grunneier kommune/Jens Vig. Styret er positiv til at
tiltaket prioriteres i 2017.
d. Bedre mobildekning i Nes Østmark. Styreleder og ordfører møtte ledelsen I
Telenor 31. August. Der er fremgang i saken. Se FB melding fra BSLL samme dag.
Telenor ber kommunen bygge en liten ”hytte” på 7 m2 for deres utstyr, skaffe
mast på 25 eller 30 m, og sørge for strøm fram til masta. Så ordner Telenor resten.
En 30 m mast vil også kunne gi plass til Telia. Nytt møte på Nes 13. Sept, hvor en
skal søke å finne alternative mastplasseringer I Liemarka, hvor de nå får strøm. Ut
fra dette vil Telenor komme opp med nytt dekningskart før en evt går inn I en
intensjonsavtale mellom Telenor og kommunen. Styreleder spilte I møte inn at
dersom et nytt dekningskartet er svært positivt I forhold til dagens nivå, vil Nes
Østmark kunne få bygget den 7 m2 store utstyrshytta til prosjektet. Styret er
svært positiv til at det arbeides med en løsning som gir vesentlig forbedring.
e. Oppdatering av nettside. Når kart over Nes Østmark blir ferdig er det behov for en
oppdatering for å se av vi har spisset fokus på sti, løype, kart med mer.
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f. Nyhetssaker fremover vil være: DNT hytte på Bekkjeset, Kart over Nes Østmark og
Åpningskonsert 22. juli 2017.
g. Oppdatering av Årskalender. Nye aktiviteter blir: a) også høstdugnad i høstferien
2017, b) åpningsarrangement Buvatn Brygge 22. Juli 2017, c) åpning av DNT hytte
på Bekkjeset 22. Juli 2017 og d) maskindugnad i løypene i 2017.
11. Endringer i styret til årsmøte i april. Det er nødvendig at styrets medlemmer kan holde i
hver sine definerte områder. Dette må diskuteres videre som viktig input til valgkomiteen.
Eksempel på ansvarsområder er: Løypekjøring/maskin og serviceanlegg, Kart og
stier/løyper, Drift av Buvatn Brygge, Kultur og arrangement, Dugnader,
Kommunikasjon/info, økonomi/regnskap, sponsorer og eksterne kontakter.
Styreleder opplyste at han hadde varslet leder av valgkomiteen Torodd Brenna om at han
ikke stiller til valg på Årsmøte i 2017. Dette ut far at de største investeringer og ”løftene”
er gjennomført og det da etter hans mening, er det naturlig med annen kompetanse i
styret.
12. Årsmøtet 2017: Viktige forhold for styret å reise i årsmøte til våren
Forholdet til Nes kommune og deres arbeid med rekerasjonsløyper for scooter ble nevnt
som en mulig sak, hvor der er kommet noen kommentarer på Face Book på styrets brev
til kommunen om saken. Styret har tidligere behandlet saken, sendt utkast til brev på
høring til styret, og styret har også fått tilsendt kommunens brev og traseforslag. Der har
ikke i tidligere styremøter kommet frem noen uenighet om styrets linje.
Vedtak:
Styret tas status i et mangfoldig arbeid til etterretning. Styret er enige i de prioriteringer
som det er lagt opp til for utestående arbeid.
26/16 Økonomi
a. Resultatregnskap og balanse i ny form til Brønnøysund er nå godkjent.
b. Søknad om å få mva kompensasjon for løypemaskin og driftskostnader I 2015.
Søknad til Lotteritilsynet med frist 1. September ble sendt dagen før. Vi kan vente
å få tilbake kr. 100.000,- som skal gå til avsetning på fremtidig fornyelse, slik styret
antydet for årsmøte. Lotteritilsynet har allerede kommet tilbake og bedt om at
hvert bilag som kreves mva fradrag for legges frem.
c. Nes kommune sin behandling av årets tilskudd til ”Et løft for Nes Østmark”. Etter
den opprinnelige plan gjenstår det to år i prosjektet. Det ble søkt kommune om kr.
75.000,- i 2015 og samme i 2016. Begge beløp er innvilget. For 2017 og 2018 var
det opprinnelig søkt kommunen om kr. 50.000,- hver år. Kommunen gikk ikke inn
på å gjøre vedtak for hele perioden, slik at det må søkes hver år. Ut fra at
prosjektet blir ferdig 2017, et år før planen, vil det i søknaden til kommunen bli
forsøkt å få kr. 75.000,- og som siste utbetaling fra kommunen. I økonomisk
oversikt legger kr. 50.000,- til grunn. Viktig å søke å få disse pengene i januar.
Osmund følger opp.
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d. Nes kommune sin behandling av tilskudd til kjøring av Eventyrløypa sesongen
2016/2017. 1. september var det møte i Nes rådhus, som ordfører hadde innkalt
begge sider av dalen til, for å få til en fremtidig enighet om tilskudd til de to
gjennomgangsløypene. Styreleder representerte Nes Østmark. Her ble det enighet
om at kommunen skal legge tilskuddet til de to løypene på minimum kr 200.000,årlig, og ta penger fra næringsfondet slik at dette blir forutsigbart overfor
foreningene som kjører løypene. Fordelingen er avtalt til 60/40 til henholdsvis
Hallingsdalsløypa/Eventyrløypa, slik det ble for siste sesong. Da blir dette kr.
80.000 ,- forutsigbare kroner fremover som tilskudd til kjøring av Eventyrløypa.
Den andre siden av dalen har lovet å organisere seg som Nes Østmark med en
kontaktperson overfor kommunen, og en konto å betale til. Fordelingen mellom
foreningene der avtales internt.
e. Grasrotmidler gjennom Norsk Tipping er landsert på nettsider og FB. Kommer
også stor annonse for dette på Kart over Nes Østmark, som alle hytter får I høst.
Så langt er det kommet til 16 brukere fra 1. Juli (var to brukere før det), så dette
krever sterkt markedsføring for å gi penger til Nes Østmark. Det er kommet inn kr.
2400,- på 18 brukere på 4 måneder. På årsbasis skulle det kunne bli kr. ca 7000,pr år på dette tallet, som bør kunne bli minst 100 personer, kanskje det dobbelte,
og da blir totalen kr. 35.000,-(alternativt kr. 70.000,-) hver år, så dette må
prioriteres av styret og kommunikasjonsansvarlig I hver av de 4 Nes Østmark
foreningene. Ansvar: Styrene i alle 4 foreninger
f. Økonomisk oversikt og mulig likviditetsbehov fra november til mars 2017.
Regnskapsmessig økonomisk oversikt ble referert i møte. Her er der ingen vesentlige vedtak.
For perioden frem til sommeren 2017, ser bildet se slik ut:
Inntekter:
1. Medlemskontingent 2017 innen 15.02 –
2. Løypekjøring for Nes Østmark sti og løypeforening
3. Tilskudd fra kommunen til Et løft for Nes Østmark
4. Tilskudd fra kommunen til kjøring av Eventyrløypa
5. Betaling fra sponsorer, årlig beløp
6. Rest skiltprosjekt
7. Salg av kart Nes Østmark
Inntekter

kr. 100.000,kr. 20.000,- (januar)
kr. 50.000,- (januar)
kr. 80.000,- (januar)
kr. 80.000.- (februar)
kr. 30.000,- (november)
kr. 50.000,-(2017)
kr. 410.000,-

Kostnader:
A. Bekkjeset stølen
- kr. 31.500,- (februar 2017) lovet
B. Gapahuk til Thoenmarka
- kr. 35.000,- (februar 2017) lovet
C. HC rampe på Buvatn Brygge - kr. 11.000,- (mars 2017) forpliktet
D. Tilskudd til konsert Buvatn B - kr. 30.000,- (juli 2017) styret enig
E. Gapahuk opp fra Langevatn - kr. 40.000,- (juni 2017) - styret positiv - ikke tatt stilling til
F. Sittegruppe, sti og baderampe- kr. 25.000,- (juni 2017) - styret positiv (Valdreslivannet)
G. Avsetning til investeringer
- kr. 50.000,- (i løpet av 2017) – lovet Årsmøte
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H. Driftskostnader 2017
- kr 100.000,- (største
de første 4 måneder)
I. Påfyll til avsetningskonto
- kr. 100.000,- (mars 2017) - målsetting Årsmøte
Kostnader
kr. 422.500,Gapahuk ved Andersentjern er foreløpig ikke med i oversikten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Høsten 2016:
Saldo og nye inntekter:
• På konto 5. september
• Mva refusjon i desember
• Rest skiltprosjekt
• Totalt

kr. 160.000,
kr. 100.000,- (kan bli kr 20.000,- større)
kr. 30.000,kr 290.000,-

Kostnader høsten 2016:
a. ABG AS kr. 100.000,b. Kart
kr. 100.000,c. Skilt kr. 50.000,d. Annet kr 30.000,Totalt
- kr. 280.000
Da har ven ved årets slutt brukt opp mva refusjonen som skulle settes av til fremtidig maskin
fornyelse, men fyller på konto igjen innen mars 2017.
Det legges til grunn av skiltprosjektene har inntekter lik kostnader, men disse kan ført til noe
likviditetsbehov. Samme gjelder evt gjennomføring av Sykkellinken Nes – Gol.
Vi får trolig et kortsiktig likviditetsbehov i november og desember.
Det ble foreslått at BSLL søker om en kassakreditt på kr. 200.000,- frem til mars 2017.
Vedtak:
Styret tar økonomisk oversikt til etterretning, og vedtok å søke om en kassekreditt på kr.
200.000,- frem til mars 2017.
27/16 Eventuelt
a) Løypemaskinen er hos Asker og Bærum Grøntmiljø AS v/ Tomas til service og søke etter
feil på styringen av maskinen. Feilen har vært merkbar fra maskinen ble tatt i bruk av
BSLL, og Elverum kommune er muntlig varslet om forholdet. Elverum kommune har nå i
ettertid også bekreftet at den hadde problem med styringen før maskinen ble solgt, uten
å gjøre spesielt oppmerksom på dette i f m salget.
Feilen kan være enkel og rette, men kan i verste fall koste flere 10-tall tusen NOK.
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Styrets kommentar:
• Kjøpsloven er klar på selgers plikt til å reparere i slike tilfeller, men selger skal ha
retten til å gjøre det selv.
• Viktig å være formell i kommunikasjonen med selger
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning, og ber Tomas sende formelt varsel til selger om
kostnadsdekning når feilens omfang er klarlagt. Kopi av korrespondanse sendes styrets
leder.

Buvatn 23. september 2016.

Magne Maurset

Kai Hansen

Erik Engebretsen
(sett)

Sjur Bidne

Osmund Ueland

Tomas Hansen

Grethe Andersen
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