MØTEREFERAT
Dato: 21.08.2009
Møte: Komite, Løypekjøring Knaben
Sted: Bestyrervillaen på Knaben Leirskole
Tilstede:

Jan Rob
Knaben Utvikling
Anton Ivar Hunsbedt Knaben Utvikling
Eirik Eidsvik
Knaben Vel
Ole Jørgen Melleby Kvinavegen Velforening

Kopi

Johanne L. Karlsen

Referent

Ole Jørgen Melleby

Løgeheia

Bakgrunn
Jan Rob orienterte om bakgrunn for møtet.
Erik Eidesvik informerte om at velforeningene har hatt et eget koordineringsmøte før sommeren.

Konklusjoner/Beslutninger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rammene for dagens avtale har vært 100 KNOK for beredskap og 75 KNOK inkl moms i kjøring.
Tidligere avtale har vært 5-årig.
Det er enighet om å unngå anbud, da dette forventes å drive kostnadene oppover.
Velforeningene må koordinere innspill knyttet til skiløyper ifm reguleringsplanen med Øyvind
Larsen i Kvinesdal kommune, mail larsenoy@hotmail.com
Det bør utarbeides en samlet løypeplan for Knaben området, slik at traseene kan utbedres i
sommerhalvåret.
Kjøring med snøscooter må vurderes både ut fra kostnader og kvalitet.
Jan Rob kaller inn til forhandlingsmøte med Eilif Netland så snart som mulig. Om mulig 28. Eller
29. August. Ole Jørgen Melleby og evt. representant fra Løgeheia, deltar i forhandlingsmøtet
OJM oppnevnt som referent. Han skal også dokumentere innspill og prioriteringer fra
Velforeningene (se påfølgende tekst).

Punkter knyttet Løypekjøring og prioriteringer
1. Prioriteringer/rekkefølge:
a) Husmorløypa
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b) Rundløype fra husmorløypa, opp til Kvinavegen og gamleveien (bør bygges bro over elva
nede ved skitrekket).
c) Knaberøysa
d) Kvinavegen
2. Det må fastsettes tidspunkt på formiddagen for når løypene skal være klare. Dette må gjelde både
Lørdag, Søndag, og i feriene. Hytteforeningene foreslår klokken 10.00 for de mest sentrale
løypene.
3. Hytteforeningene ønsker at løypene opp på fjellet utvikles over tid og etter hvert gis høyere
prioritet.
4. Det jobbes med å få til en trase’ fra Kvinavegen (skilek området) direkte opp på fjellet. Denne vil
gi nye muligheter for rundløyper opp mot Kvina og Knaben1.
5. Tilbudet må være betydelig bedre i Vinterferien og Påsken, enn vanlige vinterhelger.
6. Knaben Utvikling må være avtalepartner for Løypekjøringen (mot utførende kontraktør)
7. Det bør utarbeides et nytt Løypekart for hele området.
8. Ansvarlig for kjøringen bør tilføres kompetanse på løypeteknikk og organisering av slik
virksomhet.
9. Kontraktør bør legge frem en organiseringsplan for å demonstrere at man ikke er avhengig av bare
en person. F. eks. hvem er stand-in ved sykdom etc.
10. Velforeningene er villige til å vurdere kostnadsnivået, men forutsetter at tilbudet styrkes vesentlig.
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