Foreningens årsmøte
Ordinært årsmøte ble avholdt 02.10.2010 på hytta til Svea skilag. I tillegg til de vanlige
årsmøtesakene, som ble behandlet og vedtatt på vanlig måte, fremmet styret et forslag om
endringer i vedtektene. Den konkrete endringen gjaldt et forslag om reduksjon i
styresammensetningen fra 7 personer til 5 personer og en endring i hvilke organisasjoner som
skulle ha stemmerett i organisasjonens styre.
Årsmøtet uttrykte skepsis til styrets forslag, både reint formelt mht. saksforberedelse og
bekjentgjøring før årsmøtet, men også til forslagets innhold og mulige konsekvenser for
framtidig drift. En prøvevotering ble gjennomført etter en omfattende diskusjon og denne
viste at styrets forslag ikke ville få det nødvendige flertall.
Årsmøtets avvisning av styrets forslag om vedtektsendringer medførte at organisasjonen stod
uten lederkandidat ved valg av nytt styre. Valgkomiteens leder konkluderte med at valget
måtte gjennomføres på et ekstraordinært årsmøte og at det måtte velges et interimsstyre til å
forestå driften til et nytt styre var valgt. Årsmøtet ga sin tilslutning til et slikt forslag og et
interimsstyre bestående av Tore H. Rassmussen (leder), Odd Martinsen, Jarle Sundelin, Stein
Oppen og Olaf Godli ble valgt.
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 04.12.2010. Til behandling forelå to saker; et forslag fra
interimsstyret om endringer i styrets sammensetning/roller og valg.
I forkant av det ekstraordinære årsmøtet ble det gjennomført et medlemsmøte der det ble
orientert om interimsstyrets forslag til framtidig styringsmodell for Mylla løypeforening,
inkludert samarbeidsmodeller mellom Mylla løypeforening og lokale idrettslag vedr. utvikling
og drift av skiløyper i området. Interimsstyrets forslag ble grundig debattert og det vises til
protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet.
Interimsstyrets forslag fikk støtte fra flere enn 2/3 av de frammøtte og ble vedtatt med 21
stemmer for forslaget. 7 personer stemte mot forslaget.
Ved valget fikk styret følgende sammensetning:
Leder
Kasserer
Sekretær
Løypeansvarlig
Grunneierkontakt

Odd Martinsen, valgt for ett år
Jarle Sundelin, valgt for ett år
Olaf Godli, valgt for to år
Tore Heldrup Rasmussen, valgt for ett år
Stein Oppen, valgt for to år

Styrets virksomhet
Styret har siste år hatt 5 styremøter. I tillegg er det avholdt møter med allmenningene,
Skiforeningen og Svea skilag.

De viktigste sakene har vært:
• Vedtektsendringer
• Samarbeidsavtale med Svea skilag/avtale for sesongen 2010/2011
• Kartlegging av nødvendige utbedringspunkter i eksisterende løypenett
• Kontakt mot grunneiere og Skiforeningen vedr. utvidelse av løypenettet
• Organisering og gjennomføring av dugnader
• Fastlegging av kjørerute for løypemaskin
• Organisering av scooterkjøring/fastlegging av kjøreruter
• Garasje for løypemaskin, scooter og annet utstyr
• Regnskap – økonomi - økonomistyring
• Forlengelse av eksisterende/oppretting av nye sponsoravtaler med lokalt næringsliv
• Medlemsverving
• Kontakt med foreningens bidragsytere gjennom brev og ukentlige løype- og
føremeldinger i sesongen
• Videreføring av ordningen med Gullskiambassadører
• Hjemmeside
• Foreningens forhold til Skiforeningen
• Skilting av løyper/utsetting av kart i større løypekryss
Mylla løypeforening er registrert i Brønnøysundregistrene
Generelt om sesongen 2010/2011
Første preparering av løyper med scooter ble foretatt 12. november i vegen langs
Mylla/Åssjøvegen. Løypene over Svea, Beltern og Kalrasten ble kjørt 25. november. Første
tur med løypemaskin skjedde 5. desember fra Nordstrand til Trantjern via Myllsdammen,
samt Kalrasten, Stormyra og tilbake til Brattlia. Første tur over Ballangrudsæterhøgda med
løypemaskin ble først foretatt 21. desember. November og desember var kalde måneder og
med lite snø og forholdene for kjøring med løypemaskin i terrengløypene var ikke optimale.
Formoløypa ble ikke kjørt før 27. januar pga. for lite snø i de mest ujevne partiene øverst i
løypa.
På mange måter var årets sesong lik den forrige med uvanlig sterk kulde fra slutten av
november samt desember og januar, forholdsvis lite og tørr, lett sukkersnø med dårlige
bæreegenskaper. Forholdene bedret seg ikke før i februar og mars.
Til tross for kulda slet en også denne vinteren med overvann i scooterløypene. Den tørre og
lette snøen isolerte svært effektivt mot kulda og det var vanskelig å etablere en god såle for
løypene.
April måned ble rekordmild og førefallet skjedde fort. Siste løypepreparering skjedde 19. april
(i påskeuka) mellom barflekkene i vegen langs Mylla. I manns minne har det ikke vært
mindre skigåing ved Mylla i påsken enn i år!
Totalt hadde løypeforeningen ansvaret for prepareringen av om lag 85 km med skiløyper.
Mylla løypeforening mottok 29.200 kroner fra Lunner kommune for løypekjøring siste sesong.
Dugnader/utvidelse av løypenettet
Det ble avholdt to organiserte dugnader høsten 2010 med utbedringer i følgende løyper:
• Løypa fra Syljusæterlia opp til Formoløypa
• Ytterligere utbedringer i de bratteste partiene i Formoløypa
• Omlegging av løype, inkludert ny bru, ved Trantjernskrysset

•
•
•
•
•

Utbedring av trase ved Myllsfløyta med to bruer og forstøtninger i ytterkant av traseen
Utbedring/nybygging av bru ved Vestenden
En ny bru samt utbedring av to eksisterende bruer i Grønntjernsløypa
Diverse graving og utbedring ved Svea og Beltern
Arbeid i forbindelse med beverdammen i Lauvbekken

I tillegg ble det også gjennomført nødvendig ryddearbeid i de andre løypene, vedlikehold av
bruer osv. Dugnadene i løypene sør for Mylla ble koordinert med Skiforeningens
vedlikeholdsarbeid i løypene. Styret vil rette en takk til alle som har bidratt på disse
dugnadene.
Drift av løypene
Arild Bernstrøm er løypesjef og hovedsjåfør på løypemaskinen. Arild loggførte sist vinter 234
timer løypekjøring med løypemaskin, altså litt mer enn i fjorårets sesong da det ble loggført
220 timer. Øyvind Holum har fått opplæring på løypemaskinen og skal være 2. sjåfør til
vinteren 2011/2012.
Scooterkjørere har vært Reidar Selvig, Øivind Holum og Rune Fredriksen (egen scooter). I
tillegg har Arild også hatt sine timer på scooteren. Totalt er det loggført 1.628 km
løypekjøring med scooter.
I tillegg til kjøring har Arild utført vedlikehold på maskiner, ettersyn i løyper osv. som utgjør
et stort antall timer til sammen. Arild har loggført i alt 550 timer siste sesong!
Løypekjørerne har fra og med den siste sesongen mottatt en godtgjøring på 100 kroner pr.
time, begrenset oppad til 10.000 kroner.
Mylla løypeforening vil rette en veldig stor takk til alle løypekjørerne!
Økonomi/sponsorer
Foreningen har en solid økonomi, takket være bidrag fra hytteeiere, fastboende, kommuner,
Skiforeningen, sponsorer fra det lokale næringslivet og samarbeidende idrettslag. De totale
bidragene var på 460.098 kroner.
Variable driftskostnader utgjorde i alt 204.912 kroner. Det ble foretatt utbedringer av løyper
for i alt 14.777 kroner. Investeringskostnader til nye maskiner, samt avsetninger og
avskrivninger utgjorde 283.294 kroner. Dette gir et underskudd for sesongen 2010/2011 på
7.439 kroner.
Balansen viser en beholdning på 2.064.176 kroner som fordeler seg på maskiner, diverse
utstyr og redskaper samt kontantbeholdning. Se nærmere redegjørelse i
regnskapsoppstillingen.
Budsjettet for kommende sesong opererer med variable driftskostnader inkl. utbedringer av
løyper på 235.000 kroner. Det er budsjettert med avskrivninger på tilsammen 280.000 kroner.
Inntektssiden er satt til 515.000 kroner. Dette gir et budsjett i balanse.
Mylla løypeforening har inngått avtaler med et utvalg av bedrifter, de fleste lokale, om
økonomisk støtte for en ny treårsperiode fra 2012 – 2014. Disse er:
Solhaugen Miljøhjem AS (3 x 10.000)
Hadeland Gjensidige Brannkasse (3 x 10.000)

Sparebank 1 Jevnaker Lunner (3 x 10.000)
Nettservice AS (3 x 5.000)
Grua Auto AS har sagt ja til en avtale for sesongen 2011/2012
Kristian Stensæter har også denne sesongen gitt 1 dags graving med gravemaskin i løypene.
Mylla løypeforening vil rette en stor takk til alle bidragsytere, og spesielt til grunneierne som
holder grunn for skiløypene og hytteeierne som bidrar med de største økonomiske tilskuddene.
Forholdet til Skiforeningen
Alle løyper som foreningen har ansvaret for er inne på Skiforeningens rødmerkede løypenett.
Foreningen samarbeider med Skiforeningen om utbedring av løyper og kjøring av enkelte
løyper for å få til mest mulig effektive kjøreruter. Skiforeningen gir driftsstøtte til
løypeforeningen med vel 38.000 kroner.
Forholdet til idrettslag og andre foreninger i nærområdet
Mylla løypeforening samarbeider med Svea skilag og Volla vel. Store deler av løypenettet
som velforeningene tidligere hadde ansvaret for inngår nå i løypeforeningens løypenett.
Løypemaskinen har vært brukt til kjøring av både treningsløyper og lysløypa til Svea skilag.
Samarbeidet mellom løypeforeningen og Svea skilag har siste sesong vært regulert gjennom
en egen ettårig avtale. Svea skilag har kjøpt egen maskin og vil ikke lenger ha behov for å
kjøpe løypekjøring fra Mylla løypeforening. Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale som
regulerer hvordan organisasjonene i felleskap skal arbeide for å utvikle et best mulig tilbud av
skiløyper i området, hvilke løyper som skal kjøres av hvem, behov for bistand i spesielle
situasjoner osv.
Garasje
Det har det siste året vært lagt ned mye arbeid med å få på plass en garasje for foreningens
utstyr, sentralt plassert i området ved Myllsdammen. Det har vært gjennomført mange møter
med grunneier (Lunner almenning), Lunner kommune, arkitekt, naboer osv.
Opprinnelig hadde Mylla løypeforening avtale med Svea skilag om garasje ved skihytta.
Denne garasjen er imidlertid for lav for nåværende løypemaskin uten en ombygging, noe som
var lovet gjennomført i fjor, men som ikke ble gjort. Fra og med kommende vinter vil Svea
skilag ha behov for garasjen til sin egen maskin.
Forholdet til grunneierne
Foreningen har møtt – og møter - stor velvilje blant grunneierne som vederlagsfritt stiller
grunn til disposisjon for løypenettet. Foreningens virksomhet er helt avhengig av denne
velviljen fra grunneiernes side. Foreningen har avtaler om grunn til skiløyper med i alt 49
grunneiere fordelt på 43 eiendommer. De to største grunneierne er Lunner almenning og
Jevnaker almenning. Disse grunneierne har også tillat bruk av skogsbilvegnettet til skiløyper i
den grad det ikke kolliderer med driften av allmenningene.
Skidag palmesøndag
Den tradisjonelle skidagen på palmesøndag ble i år avlyst pga. svært sein påske og ikke snø.

Planer framover
Sjøl om hovedløypenettet etter hvert begynner å finne sin form er det fortsatt planer for noen
utvidelser som vil gjøre det eksisterende nettet mer komplett. De viktigste er:

•
•
•
•

Ytterligere utbedring av løypa fra Syljusæter og opp til Formoløypa
Ny løype fra dammen i Myllsfløyta i retning nordover mot Yttersvea. Denne løypa vil
redusere antall kryssinger av bilveg fra tre til en kryssing
Det arbeides med å fullføre skilting i løypenettet.
Skidagen på palmesøndag vil bli ført videre i 2012

Styret – oktober 2011

