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AGENDA:  

1. Godkjenning stemmeberettiget 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Valg av dirigent 
4. Valg av 2 stykk til signering av protokoll 
5. Godkjenning Årsmelding 
6. Godkjenning Regnskap 
7. Vedtak av «valg rotasjonsliste» 
8. Vedtak medlemskontingent 
9. Valg av revisor  
10. Behandling av innkomne forslag 
11. Drøfting rapport vedrørende veimulighet i Løgeheia 

 

 

 

 

 

 

 



 5. Årsmelding- 2016 Løgeheia Hytteforening 

Styret har i år bestått av: Tor Magne Madsen (leder og sekretær), Terje Gudmestad (Kasserer), Peter 
Logan og Per Åge Alver. Vararepresentanter har vært Stein Arvid Egeland og Arild Arnesen. 

Det er avholdt 1 styremøte: 

- 28.01.2017 På Knaben (Terje Gudmestads hytte) 
 

Referater fra styremøter er innført i protokoll og lagt offentlig via nettsiden i etterkant av møtene. 
Andre saker har blitt tatt pr. mail og telefon fortløpende. 

Leder anmerker at det har vært godt oppmøte og godt samarbeidsklima i styret.  

Saker av betydning som er behandlet: 

Styret har ila året 2016 ikke hatt noen innmeldte saker fra medlemmer, eller noen andre saker som 
er kommet opp i løpet av perioden, styret har jobbet med vedtak ang. mulighetsanalyse av kjøreveier 
i feltet, se egen sak pkt.10 

 

Annen informasjon fra styret:  

• Knaben Prosjektet via Marianne Haugland har avholdt to møter med alle vel-foreninger på Knaben. 
Denne foreningen har ikke noe mandat utover å snakke alle vellenes interesser og fremme 
hytteeieres interesser mot Knaben prosjektet og mot Kommunen. Det er avholdt to møter, et høst og 
et vår. Prosjektet går nå mot slutten og det ønskes å starte et nytt toårig prosjekt vedtatt av 
kommunestyret. Det skal finansieres av midler fra tomtesalg og kraftmidler (om utbygging Knabeåna-
Solli), samt privat næringsliv må inn med kr. 200 000,- pr år.  
Det private er på plass. 
Ny prosjektlederstilling blir lyst ut i april. For at prosjektet skal bli en realitet må man finne rett 
person som kan jobbe for å gjøre leirskolen mer kommersiell, samt øke belegg. I tillegg jobbe med 
markedsføring av hele Knaben, og videreutvikling av Gruvebyen. En krevende jobb. Kontorsted 
Knaben. Oppstart høsten 2017 eller nyåret 2018. Knaben Vel, Kvinavegen og Løgeheia går inn med 
kr. 5000,- pr år til dagens prosjekt. Fikk positivt signal fra lederne av disse vellene at de er positive til 
videre støtte, men vil ta det opp i styret. 
Hvis ikke innsigelser fra generalforsamling så anbefales det å signere avtalte med prosjektet.  

 
• DNT-hytte; avtale signert med grunneierne. Hyttekomite jobber med finansiering. Kostnad på hytte 

3-4 millioner. Vurderer å «kopiere» den nye Bossbu i Setesdal.  
• Snøkanoner; eierne vil i disse tider legge ut 2 leiligheter til salgs i 2. etasje i Storstova.  Håper da på 

midler til snøkanoner. NVE må vurdere om det er konsesjonsplikt på å legge PI-slange fra Stølen til 
skitrekket. Behandling av søknaden kan ta ett år. 

• Fiskeavgift kr. 10,- for 2017 er forslag fra grunneierne (likt 2016). Løgeheia støtter dette 
• Lister Friluftsråd søker om midler til å merke en sykkelløype fra Kvinavegen til Knaben 1 til Bergetjørn 

og videre til Reinshommen.  
• Forslag om at hytte vellene tar opp på årsmøtet om det er interesse for å få en feier til Knaben. 
• Det er byttet strømmåler i hyttene. Strømselskapet har hatt direkte kontakt med hyttene for dette 

 
  



5. Regnskap 2016 

 

  



7.Vedtak av «valg rotasjonsliste» 

 

Iht vedlagt liste på vedlegg så går: Per Åge Alver og Peter Logan ut av styret. De blir vara inntil to nye 
går ut av styret.  

Inn i styret kommer: 

 Ingrid Halvorsen eller Han Petter Sønju 
 Olav R.Hanssen eller Anne-Marit Mjelde 

Styret 2017 vil da bestå over de to overnevnte sammen med Tor Magne Madsen og Terje Gudmestad 
som da har 1 år igjen ifølge liste.  

 

8.Kontingent 2017: 

Det har ikke vært noen uforutsette saker i 2017, vi har siden vi satt opp kontingent til 3000,- fått 
bygget opp en liten reserve. Ved å holde kontingent på 3000,- vil vi uten ekstra kostnader gå med et 
budsjettert overskudd på 40 000. Vi har pr. d.d. en god balanse og ser ikke behov for dette.  

Styrets innstilling er derfor at kontingent settes ned til 2500,-  

Ved 2500,- vil gå budsjettert med 20000,- i overskudd noe som sammen med bokført kapital anses 
som tilstrekkelig for kommende/planlagt aktivitet.  

 

9.Valg av Revisor: 

Iht. gjeldene vedtekter skal årsmøte velge revisor. 

Styret foreslår Bente Moberg.  

 

  



 

10.Behandling av innkommende forslag: 

Det er ikke fremmet forslag til årets generalforsamling. 

 

11.Behandling av innkommende forslag: 

Årsmøtet 2016 vedtok styrets forslag om å ta opp vedtaket fra årsmøtet 2013: forslaget som ble 
vedtatt var:  

«Styret ønsker å ta opp saken fra sist styremøte hvor en vei/parkeringsmulighet ble diskutert. På 
årsmøtet 2013 fikk styret fullmakt til å sjekke ut hvilke muligheter det er og hva de evnt. Vil koste. 
Dette ble ikke utført. Styret 2016 ønsker å se på muligheter, dersom det er muligheter så kan de 
legges frem for årsmøtet 2017.» - Styret 2016 har arbeidet noe med dette, dette er omhandlet i 
rapport: Muligheter for kjøreveier Løgeheia, lagt ved som vedlegg.  

 

 

 

VEDLEGG: 

-Styremøte referat 

-Valgliste(Rotasjonsliste)  

-Prosjektskisse Knaben Prosjektet 2018-2019 

-Intensjonsavtale Knaben Prosjektet 2018-2019 

-Rapport vedrørende veimulighet Løgeheia 

 

 

 

 
 

 



Styremøte 28.01.17 

Deltakere: Tor Magne Madsen, Terje Gudmestad, Peter Logan, Per Åge Alver 

Sted: Terje Gudmestads hytte 

Referent: Tor Magne Madsen 

Kopi til: Alle medlemmer via nettside. 

 

Sak: Kommentar:  

Økonomi Regnskap informasjon - Terje: 
 

Regnskap pr.d.d: 
 
Har en regning på forfall som er strøm til pumpehus. 
Når denne er betalt er det 203 300,- på konto. 
 
Siste innbetaling i 2016 var i August, det var noe bedring på betaling 
siden 2015. 
 
Vi har bygget en god reserve grunnet ingen uforutsette kostnader de to 
siste årene. Fiberprosjektet ble tatt med egen økonomi/innbetaling. 
Siden veiene ble overhalt ifbm fiber har det ikke blitt utført noe siden 
2014 med veier. Normalt sett har det vært 1-2 ganger veiene har måtte 
blitt reparert grunnet uvær/regn.   
 

 
 
 
 
 
Info 
 
 
 
 
 
 

Info fra 
Knaben 
prosjektet 

 
Nytt møte i «Vinterferieuken 26/2» - Tor Magne stiller fra oss 

 
Info 
 
 
 

Hytte- 
overdragelse 

Hans Sandvanns hytte nummer 40 er solgt til Charles Gyland. 
 
Charles er registret og lagt inn på web register av Atle.  
 

 
 
info 

Strømmåler Det er sendt ut informasjon til «alle» hytteeiere fra Agder Energi 
vedrørende bytte av strømmåler i hyttene. Alle skal over på automatisk 
avlesning som hjemme. Det betyr at en slipper å sende inn målerstanden. 
Det vil bli lagt opp til skifte i Rogalands vinterferie 27/2-4/3. 
Selskapet tar kontakt for å avtale hvor nøkkel ligger osv med hver enkelt. 
 
Styret tar ingen aktiv rolle her, hver enkelt er ansvarlig for å avklare med 
Agder Engergi selv, bruk gode naboer og venner til å låse/ levere nøkkel 
ved behov. 

 
 
 
info 

Veier i feltet Styret fikk på sist årsmøte følgene oppgave: 
«Se på muligheter til hva som kan gjøres vedrørende vei». 
Vi har et mandat til å legge frem ulike forslag som kan gjennomføres til 
årets årsmøte. 
-Peter Logan har på vegnet av styret ledet dette arbeidet (ikke helt ferdig 
enda). 
-Det er blitt sett på ulike løsninger og en rapport med plusser og minuser 
med en anbefaling og et grovt budsjett vil være klart sammen med 
sakspapirene til årsmøtet. Det er i korte trekk gjort følgende: 

 
 
 
 
 
 
 
Info 
 
 



-Befaring på veiene er utført sammen med Anton Ivar. Det er lagt en klar 
føring at alle må være enig om løsning fra kommunen, Peter har derfor 
snakket med berørte hytter langs traseer om hva de kan akseptere og 
hva de kan ønske.  Det er sett på en sving i brattebakken som kan gi 
kjørevei i eksisterende trase. Midtbakken brukes i dag hyppig blant de 
som har hytte der (også helt til topps), den kan utvides/forsterkes litt og 
ses dersom på som enkelt. Så lenge Løgeheia 2 ikke er positive til kjøring 
der så vurderes den ikke som et reelt alternativ.  
 
I Styremøtet bes Peter arrangere møte med kommunen sammen med 
Tor Magne tidlig i februar. 
 
Tor Magne og Peter skriver en grundig og fyldig rapport som legges ved 
til styremøtet. Dette skal være ihht. Vedtak på sist årsmtet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aksjon 
Peter 
 
Aksjon 
Tor M. 

 
 
Klargjøring til 
årsmøtet 
2017 

Tidskjema / deadlines: 
1. Innkalling legges på nettside: 1/3 
2. Frist innmelding av saker- 25/3 
3. Sakspapiret lages og sendes til styret for høring- svarfrist: 27/3 
4. Papirer legges ut på nettside 1/4. 

 
 
Booking-  Hus: Skjærtorsdag 13 April klokken 17.00. Tor Magne tar kon-
takt med daglig leder i skitrekket. 
 
Årsmelding: Tor Magne lager forslag 
Økonomi – Terje lager oppsettet- Tar saken med revisor 
Innmeldte saker legges inn: Saker bør fremlegges av forslagsgiver 
Skrive ut papirer og ha klart til årsmøtet: Per Åge. 
 
Valg liste: Bør revideres: Peter ønsker å ta en periode til og kontakter 
Sønju for å høre om han kan ta hans plass. Dette fordi Sønju også har hatt 
styreverv tidligere som ikke er registeret.  
 

 
 
 
 

Annet / 
innmeldte 
saker: 

Ingen andre saker. Saken vedørende asfaltering av parkeringsplass 
(utbedring) – Styret ser ikke dette behovet pr. nå og denne saken legges 
død.  

 
Info 

Neste møte: Dersom noe ikke kommer opp som hastesaker ser vi ikke behov for møte 
før årsmøtet. Styret møter 30minutter FØR årsmøte for å samkjøre seg 
før årsmøtet-   

 
Info 

 



Styreliste:
Hytte Etternavn Fornavn

NR

33 Aas John Magne Aas Ellen Tone x x x x

4 Alver Per Åge Alver Ellen x x

7 Arnesen Arild Arnesen Tove x x x x

32 Austad Bjørn Åge Austad Berit x x

37 Narvestad Agnar

7 Berge Per Arild Selvikvåg Ester x x x x x

15 Breimoen Magnar x x

27 Didriksen Jan Sverre Didriksen Audhild X x x

42 Undheim Arve x

6 Dydland Alf Morten Dydland Marit x x x x

14 Egeland Stein Arvid Egeland Ingrid x x

35 Endresen Stein Arvid Endresen Olga Rudny Solli x x x

34 Fedog Alf Jørgen x x x

18 Gudmestad Terje Hadaland Anne x x x x

49 Halvorsen Ingrid Sønju Hans Petter x x

47 Hammer Ivar Hammer Jenny-Ann x x

8 Hanssen Olav R. Mjelde Anne-Marit x x

41 Helgøy Ole Andreas Helgøy Marianne x x

3 Helland Tove Helland Torger x x

28 Høgberg Atle Høgberg Signe Stølan x x x x

43 Jensen Jarl Jensen Sonja x x

45 Johnsen Arild Johnsen Torild x x

26 Karlsen Johanne L. Larsen Geir Kristian x x x x

36 Kleppa Helge Kleppa Gro x x

50 Konsmo Aud-Gunn Konsmo Odd Ingolf x x

25 Krågeland Brit Krågeland Ivar x x

2 Lende Erling x x

9 Lillesund Dan Dybdal Lisen x x

19 Logan Peter Moberg Bente x x

29 Madsen Tor Magne Madsen Margrethe Saua x x x x

39 Mikkelsen Irene Mikkelsen Ove x x

16 Norderud Heide Olsen Jensen Svein-Erik x x x

23 Nydal Svein Holm Aud Iren x x x

24 Omdahl Aadne Omdahl Thorild x x

48 Omdal Otte Omdahl Lisebeth S. x x

30 Opheim Erlend Opheim Birgit Søvik

13 Puaschitz Sepp Puaschitz Christel x x

40 Gyland Charles x

1 Sindland Roald Sindland Siri x x x x

31 Siqveland Mildrid x x x

5 Skorpa Lidvard Dahle Anne Elisabeth x x x x

21 Skretting Hallgeir Skretting Margaret x x

38 Stemland Aud Eide Kjell x x

20 Strand Per Jørgen Strand Ingrid x x x

17 Tomasgård Anita x x x x

10 Tengs Atle x x

12 Tingbø Torstein Tingbø Jane x x x x x

22 Tjørsvaag Bente Nilsen Harald x x

22 Tjørsvaag Mari-Ann x x

11 Unhammer Johan Njerve Anne Marie x x x x

46 Veggeland Audun Veggeland Anne Elisabeth x x

44 Åsebø John Petter Åsebæ Kari H. x x
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PROSJEKTSKISSE 

 

«Knabenprosjektet 2018 – 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. BAKGRUNN 

Knabenprosjektet er et tre-årig prosjekt i regi av Innovasjon Kvinesdal. Prosjektet var et 

resultat av en forstudie som ble igangsatt i 2013, der følgende samarbeidsparter var med; 

Kvinesdal kommune, Knaben Leirskole, Knaben Utvikling, grunneiere og entreprenører på 

Knaben, Vest-Agder fylkeskommune, Lister Friluftsråd, Fylkesmannen i Vest-Agder, og 

Innovasjon Kvinesdal.  

I september 2014 ble daglig leder ansatt i en 100% stilling i Knabenprosjektet. 

Hovedmålsettingen til prosjektet er å utvikle Knaben til et helårlig reisemål. Prosjektet blir 

avsluttet 1.9.17. For å skape videreutvikling på Knaben ser vi det som nødvendig å videreføre 

arbeidet i et nytt prosjekt knyttet til Kvinesdal kommune, og ansette en person ved 

leirskolen som er dedikert til drifts- og utviklingsarbeid. I første omgang i en midlertidig 

periode.  

2. FORMÅL 

Formålet til det nye prosjektet, som er tenkt lagt inn under Knaben Leirskole, er å skape 

kontinuitet i arbeidet som er igangsatt for å utvikle Knaben til et helårlig reisemål. For å 

oppnå dette er det nødvendig med målrettet arbeid og et bredt samarbeid mellom 

involverte offentlige og private aktører på Knaben. 

3. OPPGAVER TIL PROSJEKTET 

Prosjektet sitt arbeid vil kunne deles inn som følger:  

 verdiforvaltning og destinasjonsutvikling 

 forretningsutvikling  

 drift og finans 

 salg og markedsføring, merkevarebygging   

 aktiviteter 

Enkelte justeringer i oppgaver kan forekomme avhengig av de innspill m.v. som kommer 

under den endelige avklaringen av prosjektet. 

Det nye prosjektet skal jobbe med stedsutvikling og markedsføring, i tillegg til videreutvikling 

av leirskolen. Det vil være et fokus på digitalisering av informasjon og tjenester. Det som 

skiller Knaben fra andre destinasjoner er gruvebyen og dens historie. Dette skal ivaretas og 

forvaltes av prosjektet, og videre sette Knaben på kartet som reisemål og hyttedestinasjon.  

4. UTVIKLINGSBIDRAG 

Det årlige økonomiske bidraget fra private vil være et viktig og nødvendig tilskudd til 

prosjektet. Det er mange oppgaver som skal utføres som ikke er inntektsgivende.  

Det vil være et grunnleggende element for prosjektet at den baserer seg på fellesfinansiering 

fra dem som drar nytte av virksomheten. Bidragene blir forsøkt fordelt mellom 

partnerbedriftene på en rettferdig måte som gjenspeiler den enkeltes nytte. 

Utviklingsbidraget kan også refereres til som en kontingent, gave eller bidrag. 



Inndeling av kategorier:       Årlig driftsbidrag: 

         (eks. mva) 

Kategori 1  Overnatting     Kr. 7 500,-   

Kategori 2  Kafe, Restaurant    Kr. 7 500,-   

Kategori 3  Aktivitetsbedrifter    Kr. 7 500,-    

Kategori 4  Forretninger og Service   Kr. 7 500,-  

   Småskala service    Kr. 5 000,-   

Kategori 6  Hyttefelt-entreprenører/utbygger  Kr. 23 000,-   

Kategori 7  Håndverkere     Kr.  5 000,-   

Kategori 8  Hyttesalg-selskap    Kr. 17 000,-   

Kategori 9 Grunneier nye hyttefelt   Kr. 23 000,-   

Kategori 10   Firmahytter     Kr. 15 000,-   

Kategori 11  Lag og foreninger    Kr. 1500,-   

Kategori 12  Hytte Vel     Kr. 5 000,-   

 

Maksimumsbeløp for utviklingsbidrag  

En aktører som har flere firma vil forplikte seg til å betale bidraget gjeldende hver kategori så 

sant annet ikke er avtalt. Øvre grense for samlet beløp vil ikke overstige kr. 35 000,- eks. 

mva. 

5. OM INTENSJONSAVTALEN  

Som grunnlag for å jobbe videre med prosjektet må det inngås en rettslig bindende avtale 

med de ulike aktører.  Avtalene bli lagt opp slik at disse blir endelige forutsatt at det er sikret 

fullfinansiering av prosjektet innen 01.07.2017, og at dette innen fristens utløp meddeles 

den enkelte samarbeidspartner. 

6. VARIGHET OG OPPSIGELSE  

Det legges opp til at prosjektet i første omgang blir et 2-årig prosjekt.  Ingen skal være 

forpliktet mer enn de 2 årene, dog legges det opp til at man i løpet av prosjektperioden kan 

få høstet erfaringer med sikte på om dette kan bli utviklet til en mer permanent ordning. 

7. FORMELL ORGANISERING 

Det er pr dags dato ikke avklart hvordan prosjektet organisatorisk skal forankres, herunder 

om det skal etableres eget rettssubjekt, om det skal knyttes til Innovasjon Kvinesdal SA, til 

Kvinesdal kommune eller på annen måte.  Dette vil bli avklart i perioden frem til prosjektet 

igangsettes. 



Uavhengig av formell forankring legges det til: 

a) Det etableres en styringsgruppe på minst 3 personer, bestående minst av en fra 

private bidragsytere, en fra kommunen og en fra Innovasjon Kvinesdal 

 

b) Det gjennomføres evalueringsmøte i siste halvdel av hvert prosjektår hvor alle som 

bidrar økonomisk har rett til å være tilstede. 

 

Kvinesdal, den 20.12.2016 

 

 

______________________________ 

Innovasjon Kvinesdal SA 

Org. nr. 9896166536 



       

 

 

 

INTENSJONSAVTALE  

 

MELLOM 

 

[……………………..…………………]  

(heretter kalt «partnerbedriften») 

 

OG 

 

INNOVASJON KVINESDAL SA, 

i fellesskap betegnet «partene». 

 

 

 

 

 

 



1. BAKGRUNN 

Knabenprosjektet er et tre-årig prosjekt i regi av Innovasjon Kvinesdal. Prosjektet er 

fullfinansiert ut prosjektperioden, som utløper 01.09.2017. 

Innovasjon Kvinesdal SA arbeider med en plan for videreføring av noe tilsvarende 

Knabenprosjektet, men med et sterkere fokus på næringsutvikling i vid forstand.  Dvs 

aktiviteter som på kort og noe lengre sikt kan styrke næringsutviklingen i området, samt 

tilrettelegge for økt aktivitet for bedrifter/institusjoner i området. 

Det nye prosjektet er gitt arbeidstittelen «Knabenprosjektet 2018 – 2019», og er lagt opp 

som et 2-årig prosjekt. 

En mulig gjennomføring av prosjektet forutsetter bidrag fra private bedrifter, offentlige 

instanser og andre som har en interesse i at Knaben får en fortsatt utvikling.  

Denne avtale har som siktemål å avklare de samlede private bidrag, og som et grunnlag for å 

forsøke å få til en avtale med Kvinesdal kommune og evt. andre offentlige instanser, med 

sikte på gjennomføring av prosjektet. 

2. KORT OM PROSJEKTET 

Denne avtale bygger på prosjektskisse vedlagt avtalen, og datert 20.12.2016. 

3. TILSAGN OM BIDRAG 

Forutsatt at prosjektet lar seg fullfinansiere, slik at det blir minst 100 % stilling knyttet til 

prosjektet, og lokalisert på Knaben, erklærer undertegnede at vi vil bidra med  

prosjektstøtte/ bidrag til prosjektet med  

Kr. ________________ pr. år, og i til sammen 2 år. 

Beløpet skal betales i halvårlige rater, innen 15. januar og 5. juli det enkelte år.  

Det aksepteres at Innovasjon Kvinesdal SA kan bestemme at bidragene skal innbetales en 

annen organisasjon for det tilfellet at den endelige plan for gjennomføring av prosjektet 

tilsier at den organisatoriske forankring av prosjektet, herunder arbeidsgiveransvaret, skal 

tillegges andre enn Innovasjon Kvinesdal SA. 

Det aksepteres en forskyving av gjennomføringa av prosjektet med inntil 1 år forutsatt at 

dette er relatert til praktiske utfordringer med å få ansatt prosjektleder, dog skal betalings-

terminene opprettholdes. 

4. FORUTSETNING FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN; 

Forutsetningen for dette tilsagnet er at Innovasjon Kvinesdal SA innen 01.07.2017 har sikret 

fullfinansiering av prosjektet, og at dette er meddelt partenerbedriften skiftelig (brev eller 

mail).  Når slik meddelelse er gitt har bidragsyter rettslig plikt til å betale iht denne avtale. 

5. TVISTELØSNING  

Tvister mellom partene vedrørende forståelse av denne avtalen skal søkes løst i minnelighet.  



Lister tingrett vedtas som rett verneting. 

 

*** 

 

Denne avtalen er utarbeidet i to eksemplarer, ett til hver av partene.  

 

Sted/dato: 

 

Partnerbedriften [Navn, Org. nr]: 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Innovasjon Kvinesdal SA 

Org. nr. 9896166536 

 

___________________________________________________________________________ 
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