
Søndre Blefjell Vel 
 

Referat 
 

Årsmøte 28.03.15 
 
 

Jan-Gunnar Rossvoll åpnet årsmøtet og ønsket 29 medlemmer velkommen. 
 
Anne Karine Borlaug ble valgt til referent. Randi Åsen og Ole Jørgen 
Huslende ble valgt til å undertegne protokollen. 
 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Jan-Gunnar Rosvoll gjennomgikk årsberetningen, som ble vedtatt. 
 
Jan Sølve Borlaug gjennomgikk regnskapet og svarte på noen spørsmål.  
Det ble vedtatt at netto underskudd kr. 1446,- dekkes av egenkapitalen. 
 
Det ble vedtatt å ha samme kontingent som i fjor kr. 200,-. 
 
Budsjettet ble også vedtatt. Jan Sølve Borlaug svarte på spørsmål ang. 
tilskuddet som Foreningen Blefjell nå har fått av kommunen. 
 
Deretter ble ordet gitt til valgkomiteen v/John Erik Nilsen. 
 
Det nye styret ble: 
Styreleder:        Jan Sølve Borlaug (valgt for 2år) 
Styremedlem:    Sigrid M. Thielemann (ikke på valg) 
    “                   Jan Erick Olsen (valgt for 2 år) 
    “                   Anne Karine Borlaug (ikke på valg) 
    “                   Karl Arne Lia (ikke på valg) 
Varamann:        Sissel Finstad (gjenvalgt 2 år) 
   “                    Trond Henning Hansen (valgt for 2 år) 
   “                    Erlend Jacobsen (valgt for 1 år) 



 
Årsmøte valgte Inger Herland til revisor. 
 
Valgkomite ble John Erik Nilsen og Bjørg Huslende. De vil selv jobbe med å 
få et medlem til inn i komiteen.  
 
Jan Sølve Borlaug takket for tilliten og overrakte blomster til Jan-Gunnar 
Rossvoll og Olaf Steidel for fremdragende innsats for foreningen i mange år. 
 
Det var ikke innkommet noen forslag. 
 
Det ble rettet en stor takk til løypekomiteen. 
Det rettes en spesiell takk til Einar og Ole Jørgen Huslende som gjør en 
fremdragende innsats for løypekomiteen. 
 
Karl Arne Lia orienterte om dugnadsarbeide: 
Det er arrangert 6 fellesdugnader og mange mindre dugnader. 
Det er i år kjørt ny trase med snøscooter mellom Blestua og Blefjellheisen. 
Den vil bli ryddet og klargjort i løpet av sommeren slik at det kan kjøres 
med løypemaskin neste vinter. 
Det vil også bli jobbet med skilting som skal skje i 2016. 
Sigrid Thielemann orienterte om at vi kan søke midler fra “Turskiltprosjektet 
Buskerud” som er et spleiselag mellom kommunen, fylket og 
Gjensidigestiftelsen. 
 
Jan-Gunnar Rossvoll avsluttet deretter årsmøte. 
 


