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Denne årsberetningen gjelder for perioden 1. Januar 2015 til 31. Desember 2015.

Driftsåret 2015 har dessverre vært preget av den del uønsket hendelser, bla. sykdom som

har gjort det vanskelig for styret å prioritere tillitsvervet I Alpinlandsbyen.

Alpinlandsbyen består av 152 boenheter. For driftsåret 2015 ble det registret fra 98

individuelle kontingent innbetalinger, totalt kr 21 900,- dette er noe mer enn for driftsåret

2014.

Økonomi

Ifølge års-oppgaven fra DNB hadde Hytteeierforeningen per. 31. desember 2015 totalt kr.

351 740 innestående på to ulike konti. Renter for 2015 er godskrevet med kr. 3 768,-.

Foreningens egenkapital er på totalt kr. 329 840,-.

Foreningens driftsinntekter var totalt kr. 43 800,- hvor 21 900,- utgjørkontingent til

Alpinlandsbyen og 21 900,- er inntekter for løypekjøring/kollektivt medlemskap i Norefjell

Turforening.

Andre kostnader for 2015 er bankgebyrer, hosting-avgift for nettsider, samt porto i Vi

henstiller beboerne til å sende inn endringer i kontaktinformasjon til styret.

For ytterligere detaljer så henvises det til vedlegg 1

Styrearbeid

Styret har avholdt 3 møter i løpet av 2015, i tillegg til kontakt på e-post og på telefon.

Styret har bestått av Tone Granberg Løvlien, Siw Kristin Bottolfsen Sundby og Henning

Haaland. Siw Kristin Bottolfsen Sundby valgte imidlertid å fratre fra styret av private

årsaker 4. Januar 2016.

Medlemsregister

Styret har i løpet av vinteren 2016 lagt hele foreningens medlemsregister inn i en egen

database hos Styreweb.no, databasen erstatter tidligere Excel og Word databaser og vil

benyttes til kontingent fakturering, e-post kommunikasjon og regnskap.
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Nye Eiere Av Norefjell Alpinsenter

De siste årene har Norefjell Alpinsenter og Quality Spa & Resort vært drevet på

kreditorenes nåde og siden 2014 har Danske Bank sittet som eier av Norefjell skisenter og

hotellet. Da konvertert banken 530 millioner kroner av Estatias gjeld til eierandeler i ski –

og hotellanlegget.

I september 2015 ble det kjent at ekteparet Marianne og Arne Blystad samt brødrene

Roger og Kristian Adolfsen gjennom selskapet Norefjell Prosjektutvikling (NPU) tok over

eierskapet i Norefjell skisenter fra Danske Bank. Også den utflyttede finansmannen og

skikjøreren Otto Tschudi - som er vokst opp ved foten av Norefjell - er med på laget med ti

prosent eierandel.

Investorene har gitt uttrykk for at ønsker å utvikle senteret gjennom bla. eiendomsutvikling

i sentralområdet, hvor det i januar 2016 ble annonsert planer om bygging av ytterligere

270 leiligheter. Planen er å la overskudd fra utbyggingsprosjekter og tomtesalg bli investert

i utvikling av skianlegget i følge lokalavisen Bygdeposten.

Styret har ingen innvendinger mot det annonserte tiltaket, men forventer at tiltak vil

medføre høyere trafikk i Norefjellveien og foreslår at det forfattes et brev til Norefjell

Skisenter og Krødsherad kommune hvor det anmodes om trafikksikkerhets tiltak i form av

hastighetsbegrensning, skilting av fot-/ski-overgang, muligheter for fartsdump(er) og

tynningshogst langs veien for bedre siktlinjer i Norefjellveien.

For ytterligere detaljer henvises det til vedlegg Nr. 2. presseklipp fra Bygdeposten.

Sikring av Overgangen Over Bekken Til Skiløypene

Sikring av overgangen til skiløypene har ide siste årene blitt midlertidig forbedret ved å

lage en snø-bro rett over til løypene. Dette har så vidt styret er kjent med fungert godt.

Styret har i løpet av 2015 vært i kontakt med Infrastrukturfond Norefjell og Norefjell

Turforening vedrørende en permanent bro eller fylling over bekken. Status pr. 22. Februar

er at broen/overgangen er inkludert på handlingsplanen til infrastrukturfond Norefjell for

perioden 2015-2017. I tillegg har det vært et møte mellom Norefjell Turforening,

kommunen og grunneier(ne). «Hvor de ble enige om at om at det bygges bro over bekken

ved Mountain Lodge. Men... det skal lages en skisse og skriftlig avtale mellom kommunen

og grunneiere FØR alt er i orden».
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Om den endelige løsningen er en fysisk bro, eller en temporær snø-bro vinterstid er ikke

klart, det viktigste budskapet slik styret ser det er at vi er sikret skiløypen over bekken på

nåværende trase.

Årsmøte 2013 vedtok at medlemskontingenten de 2 neste år skulle benyttes til å

forskuttering/bidrag til å sikre en overgangen over skiløypene. 2 års kontingent utgjør Ca.

40 000,- Styret ber om at fullmakten videreføres som tilskudd til bro, alternativt benyttes til

løypepreparing i nærområdet som f.eks drenering/sommervedlikehold på snekkermyra.

For ytterligere detaljer så henvises det til vedlegg 3.

Kollektiv Innmelding Norefjell Turforening

Årsmøte 2014 vedtok kollektiv innmelding i Norefjell turforening for våre medlemmer.

årskontingenten for Alpinlandsbyen ble derfor økt med kroner 300,- for sesongen 2015.

anvist e 73 hytteeier kroner 300,- bidrag til Norefjell turforening, totalt kroner 21 900.- som

ble overført til Norefjell turforening 11. februar 2016. I tillegg har flere hytteeiere gitt

beskjed om at de har anvist penger direkte til turforeningen.

I tillegg til økonomisk bidrag har Alpinlandsbyen vært representert i Norefjell Turforening

sitt styre som varamedlem, vervet innehas av Henning Haaland.

Dugnad

Det ble dessverre ikke gjennomført en felles dugnad i alpinlandsbyen i løpet av 2015, men

styret rekvirerte i samarbeid Knut Gulsvik en container slik at våre medlemmer skulle har

muligheten til kvitte seg meg hageavfall (kvist, kvast, gress) som kunne tømmes i skogen,

men containeren ble dessverre fylt med store mengder bygningsavfall.

Styret foreslår derfor at deler av egenkapitalen benyttes til å rekvirere felles slått som

utføres av en av Krødsherads hytteservice selskaper.

Lys i landsbygaten

Prosjektet med nye lysstolper i landsbygaten er fortsatt ikke ferdigstilt, lampene som er

montert er bla. sensitive for vind, Styret vil i løpet av våren prioritere å avslutte denne

jobben i samarbeid med Krødsherad Elektro og Kjærnås Bygg V/Alf Kjærnås.
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Det må også etableres en avtale med Alf Kjærnås alternativt andre aktører vedrørende

drift og vedlikehold av lyktestolpene e.g skifting av lyspærer, strøm etc.

Eiendomsskatt i Krødsherad Kommune

Krødsherad Kommune innfører eiendomsskatt fra og med 2017. Takseringsarbeidet er i

følge lokalavisen Bygdeposten planlagt utført i løpet av 2016. For ytterligere detaljer så

henvises det til vedlegg 4.

Foreningens medlemmer bes ta saken til orientering

Styrets Prioriterte Oppgaver 2016

Styret vil prioritere følgende oppgaver for driftsåret 2016:

 Fortsette det tette samarbeidet med Norefjell Turforening i forhold til kollektivt

medlemskap

 Oppfølging av Infrastrukturfond Norefjell og Norefjell turforening for å sikre

overgangene over bekken til skiløypene.

 Sikre drift og avslutte eventuelt gjenstående arbeider med nye lyktestolper i

landsbygaten.

 Oppfølging av trafikksikkerhet i Norefjellveien

 Rekvirere slått i løpet av sommeren 2016, alternativt koordinert dugnad sammen

med sameiet Mountain Lodge.

 Implementere Styreweb

Med vennlig hilsen fra Styret i Hytteeierforeningen, 16. mars 2016

Henning Haaland (Leder) Tone Granberg Løvlien

Tlf. 941 67 201 Tlf. 907 24 956

henninhaa@me.com tonegranbergl@gmail.com



Driftsinntekter og driftskostnader Noter 2015 2014 2013

Medlemskontingent 1 21 900          19 000          21 200                                                
Kollketivt Medlemskap Norefjell Turforening 2 21 900          -                -                                                     
Sum Driftsinntekter 43 800          19 000          21 200                                                

Annen Driftskostnad 2 291            1 080            106 603                                              
Kollketivt Medlemskap Norefjell Turforening 21 900          -                -                                                     
Sum Driftskostnader 24 191          1 080            106 603                                              

Driftsresultat 19 609          17 920          -85 403                                              

Finansinntekter og Finanskostnader
Renteinntekter 3 768            5 268            5 672                                                  
Bankgebyr 1 485            
Resultat Av Finansposter 2 284            5 268            5 672                                                  

Årsresultat 21 893          23 188          -79 731                                              

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 21 893          23 188          -79 731                                              
Sum Overføringer 21 893          23 188          -79 731                                              

Regnskapsprinsipper:

Note 1

Note 2

Resultatregnskap 2015

Medlemskontingent inntektsføres som hovedregel på faktureringstidpunktet, men ikke senere enn regnskapsårets slutt. Medlemskontingent 2015 
var på kroner 200,- pr. hytte. Det er totalt registrert 98 individuelle innbetalinger for regnskapsåret 2015.

Det registrert 73 innbetalinger av kroner 300.- som Alpinlandsbyens bidrag til Norefjell turforening/løypekjøring vinteren 2014/2015. Beløpet ble 
overført til Norefjell Turforening 11. Februar 2016.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Hytteeierforeningen Alpinlandsbyen Norefjell
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Eiendeler Note 2015 2014 2013
Omløpsmidler

Opptjent Ikke Fakturert medlemskontingent -                                        14 600          -                                                     
Sum Fordringer

Bedriftskonto 89 767                                  35 061          31 707                                               
Sparekonto 261 973                                258 286        253 052                                             
Sum Bankonto 351 740                                293 347        284 759                                             

Sum Omløpsmidler 351 740                                307 947        284 759                                             

Egenkapital og Gjeld

Annen Egenkapital 329 840                                307 947        284 759                                             

Sum Egenkapital 329 840                                307 947        284 759                                             

Gjeld:Bidrag Til Norefjell Turforening 2014/2015 2 21 900                                  -                -                                                     

Sum Gjeld 21 900                                  -                -                                                     

Sum Gjeld og Egenkapital 351 740                                307 947        284 759                                             

Annen Egenkapital
Egenkapital 01.01.2015 307 947                                
Årets Resultat 21 893                                  
Egenkapital Pr . 31.12.2015 329 840                                

Balanseregnskap 2015

Hytteeierforeningen Alpinlandsbyen Norefjell
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HANDLINGSPLAN IF NOREFJELL
2015- 2017 (Vedtatt på styremøte 10. des 2014)

IF Norefjell planlegger et sti – og løypeplanprosjekt pr år i årene 2015 – 2017. I tillegg vil det bli
utført mindre prosjekt som enkeltvis ikke overstiger 100. 000.- Nkr.

IF Norefjell skal i denne perioden knytte til seg fagperson/- er som kan beregne, lede og koordinere
framdriften i prosjektene.

IF har inngått rammeavtale med entreprenør Jørn Konrad Bye. (Se egen avtale.)

Prosjekter planlagt gjennomført i perioden:
2015 Utkikksbygg på Kjærlighetstoppen /Kjærlighetshaugen

Prosjektere og bygge plandelt overgang ved krysset Midtre
Djupsjøløype/Noreseter.
T4 standard fra Bøseterbru til Bukkesprangveien..

2015 – 20|17 I perioden skal det utføres barmarkspreparering i løypene nevnt nedenfor. Med
barmarkspreparering menes: Planere turløypene i forhold til stein, stubber og
andre ujavnheter. Legge ned stikkrenner der det er nødvendig for at deler av
trasebredden skal være mest mulig tørr for sommerbruk.
Følgende løyper:
 Rundt Rauhaug
 Nedre Djupsjøløype
 Midtre Djupsjøløype fra Johans løype til skistua
 TV2
 Løypa fra Luftvaktshytta og oppover etter heis mot eksisterende

Høgevardeløype- slik at det kan bli en rundløype ned den nyrydda løypa
TV2.

 Fra Leinesetra og opp til Bøsetra
 Lage klopp over Foslielva ved Foslisetra

I perioden skal det også:
 Inngå avtale med veieier og grunneier for å bygge bru over bekken rett nedenfor

Mountain Lodge.
 Mindre anleggsoppgaver
 Se på framtidige traseer for å koble Norehammeren inn mot P1.
 Ses på muligheten for lysløype rundt Rauhaug.

IF Norefjell legger to ufravikelige forutsetninger i grunn for å sette i gang et prosjekt:

1 Det må foreligge avtale med grunneierne
2 Finansieringen må ”være på plass” før igansetting.

I enhver prosess er det viktig at IF søker etter midler fra eksterne givere som
Fylkeskommunen,Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen ,Tippemidler etc. Likeledes er det viktig
at IF søker samarbeid med andre aktører som har samme målsetting som IF; utvikle Norefjell til beste
for brukerne så vel sommer som vinter.

Vedtatt 10. desember 2014
Styret for IF Norefjell
v/ Odd Henning Bentsen

120153
Text Box
Vedlegg 3 - Side 1



From: Morten Westbye [mailto:morten@speedmc.no]

Sent: 17. september 2015 14:31

To: Haaland, Henning Mørch

Cc: Guro.gulsvik@formue.no; Anders.Haukedalen@ncc.no; kristine.nore@gmail.com;

knuteringnes@postweb.no; marianne.boe@modum.kommune.no

Subject: Re: Styremøte 1. september 2015

Hei Henning,

Takker for bidraget �

På fredag var jeg i møte med Økonomibistand og vi ble enige om at vi kjøper oss inn i systemet dems og

kjøper noen tjenester av dem. De vil også legge inn alle "medlemmene" fra i fjor gratis for oss �

I tillegg var kommunen og jeg (NT) i møte med grunneier(ne). Vi ble "enige" om at det bygges bro over

bekken ved Moutain Lougde. Men... det skal lages en skisse og skriftelig avtale mellom kommunen og

grunneiere FØR alt er i orden. Skal se hvor fort vi får dette i gang.

Kontonummeret håper jeg en av de andre har lett tilgjengelig (Knut?).

Mvh

Morten Westbye

120153
Text Box
Vedlegg 3 - Side 2



120153
Text Box
Vedlegg 4


