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Holtefjell Vel 
 

Referat fra Generalforsamling 13. juli 2019 
 
 
65 medlemmer var representert på generalforsamlingen. 
 
Styreleder ønsket velkommen. Det var ingen kommentar til innkallingen eller dagsorden, og 
generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. 
 
Styret minte om disse forhold: 

 Fartsgrense - husk at fartsgrensen er 30 km. Nye skilt er satt opp. 

 Støyende virksomhet skal ikke foregå på søn- og helligdager og i hele juli. 

 Avløpsnettet - viktig at toalettet ikke brukes som søppelbøtte. Fett, 
våtservietter, Q-tips o.l. hører ikke hjemme i rørnettet. 

 Felling av trær - hold gjerne vegetasjonen nede og sørg for at du og naboene 
er enige. Husk også at skjøtselsplanen må følges. 

 Maksimal båtlengde i havna er 23 fot - 7 m. Uansett avklar med havnesjef ved 
planer om ny større båt. 

 
Styrets beretning for 2018/19 
 
Beretningen ble gjennomgått og kommentert punktvis: 
 
Vann og avløp 
Det planlegges ikke store investeringer i vann og avløp kommende år, men det vurderes 
fortløpende om noe må gjøres.  Vi kan få noen utfordringer på grunn av røtter som gror 
under kloakknettet.  Viktig at kloakkrør ikke tildekkes, dette fordi de da kan brekke pga. 
dårlig underlag /fundament. 
 
Veier og fellesområder 
Opphogging av kvist er et populært tiltak og vi fortsetter med det neste år. Fint om kvistene 
legges ryddig, i samme retning og maks diameter 15 cm. 
Kantklippingen er, etter medlemmenes ønske, utsatt til høsten.  Dette bl.a. for å ta vare på 
blomster og bier. Dette vil bli gjentatt neste sesong. 
Det er bevilget penger til kyststien fra Ula til Eftang og Larvik kommune jobber videre med 
dette. 
Det har vært diskutert å flytte den automatiske bommen til der vår «vinterbom» står pga. 
ødeleggelsene tidligere i år.  Dette blir ikke aktuelt for da vil det bli satt opp en tilleggsbom 
ved gården. Det vil bli arbeidet med utbedringer enten ved utskifting av fotocelle eller sløyfe 
i bakken for registrering av bil under bommen. 
Nytt GSM-kort er ferdig installert før bommen lukkes etter skoleferien. 
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Båthavna 
Oppgradering av flytebrygga og utskifting av utriggere er nå fullført slik at vi nå bare har grå 
utriggere.  
Bølgebryterprosjektet er godkjent i Larvik kommune, og vi venter nå på endelig avklaring fra 
fylkesmannen.  Målsetting om oppstart i løpet av høsten står fast. Bevilget ramme på  
kr 2.800’’ ansees som tilstrekkelig.  Mer om kameraovervåking under Forslag 3. 
 
Tennis 
Etter vurdering av tennisbanen har vi fått tilbakemelding om at det ikke kreves omgående 
tiltak. 
 
Regnskap 2018/19 
Hovedpunkter i regnskapet ble referert og revisors beretning ble lest opp. Årsresultatet ble 
et overskudd på kr 97.051,20. Overskuddet ble foreslått disponert med kr 73.000,- til 

rehabfond for tennisbanen, kr 24.051,20 til egenkapital.    

Egenkapitalen pr. 30.06.2019 var kr 787.128,01. 
Regnskap og disponering av overskudd ble godkjent. 
Revisor ga honnør for god styring og regnskapsførsel. 
  
Budsjett 2019/20 

Budsjettforslaget, som innebærer en årsavgift på kr 8.100,- for medlemmer med alle 
rettigheter, ble godkjent. 
 
I tillegg kommer innbetaling til bølgebryter som er anslått til kr 29.300,-  pr båt/veirett. 
Ved utførelse i høst vil beløpet bli belastet i september/oktober.  Mange ønsker 
engangsbetaling. 
 
 
Forslag til Generalforsamlingen: 
 
Forslag 1-vedtektsendring – Ny betegnelse på styrets leder 
 
Vedtak: 
Betegnelsen på styrets leder endres fra formann til styreleder – enstemmig. 
 
 
Forslag 2 
 
Etter flere hendelser på forsommeren fremmet styret forslag til en ny paragraf i vellets 
vedtekter og et forslag til innskjerping av gjeldende ordensregler. Forslaget var utarbeidet 
etter dialog med et medlem som hadde kommet med egne forslag til styret.  
 
Forslag 2 A – Endring i vedtektene 
 
Styrets forslag ble begrunnet med ønske om å bevare det særpreg og helhetlig utforming 
som i dag preger Holtefjell. Det ble referert til eget notat til medlemmene som bekreftet at 
det fortsatt ville være kommuneplan, reguleringsplanen for området samt gjeldende 
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bygningslov som for det enkelte medlem vil være det juridiske rammeverk. Styrets ambisjon 
er å søke å få vellets vedtekter rundt byggesaker inn i områdets reguleringsplan.  Det ble 
redegjort for den dialogen med kommunen som allerede har funnet.  Videre ble det 
understreket viktigheten av at det er god nabodialog før og i gjennomføring av det enkelte 
tiltak. 
Enkelte ga uttrykk for at ordlyden var for bastant og at man burde utsette å ta det inn i 
vedtektene. Eget forslag, til å sikre de nye vedtektene juridisk, ble opplest. 
Mange innlegg ga uttrykk for støtte til ønske om å bevare Holtefjells egenart og at styret 
prioriterte arbeidet med å sikre dette i reguleringsplanen. 
 
Vedtak: 
GF godkjente med klar margin styrets forslag til §11 i vellets vedtekter. Styret fikk entydig 
klarsignal til å starte arbeidet med å få ajourført reguleringsplanen for Holtefjell, uavhengig 
av kommunens arbeid med revisjon av kommuneplanen.  
4 stemte mot forslaget. 
 

Ny § 11: 

Ved søknadspliktige tiltak på Holtefjell skal styret varsles. Søker er ansvarlig for at varselet 
om byggesak er kommet til styrets kjennskap. 
Det skal, spesielt i den innledende fasen av prosjektet, være god dialog med alle naboer for å 
sikre minst mulig innsyn til nabohytter og tilhørende terrasser.  
Ved ombygginger, renoveringer og nybygg / utvidelser gjelder følgende: 
      Naboer og gjenboeres utsikt skal ikke forringes. 
      Nåværende mønehøyde tillates ikke økt og takvinkel skal være 15 grader. 
      Holtefjells særpreg og estetikk skal ivaretas. 
      Hytter skal tilpasses terrenget. Sprengningsarbeider bør unngås. 
 
Forslag 2 B – Nytt punkt 3 i Ordensreglene. 
Forslaget var begrunnet i at man ønsket å skille mellom støyende virksomhet og mer 
løpende vedlikehold- og utbedringsarbeid rundt hyttene. Hovedintensjonen var å utvide den 
stille perioden for Holtefjell fra å gjelde bare juli til 1.6-1.9. 
Mange følte dette var for rigid og har behov for å bruke juni og august til diverse utbedringer 
av hyttene, og viste også til at det ofte var håndverkeres tid man var avhengig av. Likeledes 
at man også i de to månedene hadde behov for bruk av plenklipper, høytrykkspyler o.l. 
Møteleder henstilte til medlemmene at man, uansett hva generalforsamlingen vedtok, 
respekterte ordensreglenes intensjoner om å ikke forstyrre naboene utilbørlig og ha en god 
nabodialog i forkant av større arbeider.  
   
Vedtak: 
Styrets forslag ble ikke vedtatt – Nåværende Ordensregler opprettholdes. 
 
 
Forslag 3 – Kameraovervåking av Holtefjell Havn 
 
Styret hadde i sin oppfølging av fjorårets vedtak, om å evaluere konsekvensene av innføring 
av en havneovervåking basert på to-veis kommunikasjon, ikke funnet det riktig å benytte seg 
av den fullmakten man der fikk. Dette begrunnet bl.a. i usikkerhet rundt hvordan man 
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samtidig kunne sikre medlemmene en god bruk og tilgang til havneområdet i tider med 
påslått alarm. Forslaget man nå fremmet var å innføre kameraovervåking uten oppkobling til 
alarmsentral, med muligheter for senere online-oppkobling via PC til kameraene.  
Alternativt dersom dette ikke fikk tilstrekkelig flertall fortsette med dagens manuelle 
vaktordning, dog i noe redusert form.  
Det ble kommentert at det fantes løsninger med to-veis løsninger i drift. 
 
Vedtak: 
Styrets forslag til «Kameraovervåking uten oppkopling til vaktsentral» ble vedtatt mot 5 
stemmer. Styret har fullmakt til å kunne utvide dette med to-veis forbindelse mot 
alarmsentral dersom en slik løsning ikke gir redusert brukervennlighet.  
Det innføres innenfor en ramme på kr 200.000,- og finansieres ved at beløpet innkalles ved 
oppstart våren 2020 og fordeles likt pr båtplass. 
 
Eventuelt 

El-lading: 
Medlemsundersøkelsen om el-lading viste at 22 medlemmer har satt/vil sette opp egen 
lader de nærmeste 3 år. Like mange ønsker seg en løsning i samarbeid med andre 
hytteeiere,  eller plassert på et av parkeringsområdene. 15 ønsker ikke el-ladingsløsning. 
Styret vil vurdere om og i hvilken form el-lading kan tilrettelegges for dem som ønsker å 
delta i en felles løsning. 

Droneforbud 
Det var fremmet et forslag fra et medlem om innføring av droneforbud på Holtefjell. 
Forslaget vekket stor tilslutning og styret vil ta dette inn i Ordensreglene. 

 
Valg 
 
Valgkomitéens formann redegjorde for innstillingen, og det er ingen endringer. 
Følgende ble enstemmig valgt: 
 
Styremedlemmer: Harald Tyrdal  Styreleder 
   Harald Steinnes Økonomi 
   Sigbjørn Myhre Veier og fellesområder 
   Finn E. Hammer Vann og avløp 
   Trond Sæthre  Havnesjef 
   Astri M. Isaksen Sekretær 
Tennisoppmann: Harald Hodt 
Revisor:  Berit Viig 
Valgkomité:  Knut Brekke – leder 
   Dag Sanne 
 
 
Holtefjell, 13. juli 2019 
Harald Tyrdal 
Sign. 


