ÅRSBERETNING 2018 FOR MAKALAUS LØYPELAG
Løypelagets fjerde hele sesong var som et eventyr fra ende til annen. Vi kom tidlig i gang og fikk kjørt
gjennom store deler av løypenettet allerede 24. november 2017. Første helgen i desember raste det
inn med positive meldinger på facebook-gruppen fra fornøyde skigåere. Jule- og nyttårshelgen hadde
vi fantastiske forhold, og slik fortsatte det stort sett gjennom det meste av sesongen. På Facebookgruppen ligger det flust av flotte bilder med trikkeskinner og sol gjennom store deler av sesongen. Vi
slapp også mildværsperioder som tidligere sesonger har ødelagt for skiføret midt i sesongen. Siste
kjøring ble gjennomført 20. april.
Noen få avbrudd fikk vi grunnet problemer med maskinen, blant annet et par punkteringer. I midten
av desember røk en bolt da maskinen traff en stor stein i skogløypa oppe på Makalaus, og bolten
måtte sendes fra utlandet slik at det gikk en god uke før Bjørn fikk fikset det. En uke før jul fikk vi inn
gravemaskin til området og fikk planert skikkelig for å unngå problemer fremover. Og like etterpå
lavet snøen ned slik at vi kunne komme i gang med løypekjøringen igjen.
I tillegg til løypekjøringen har det vært nedlagt mye bra arbeid både for å skaffe penger til
løypekjøringen, men også små og store prosjekter for at opplevelsene skal bli bedre for alle som
bruker området. Truls brukte deler av påsken til å snekre benker på to av sidene på varmebua, og
fullførte dette i sommer. Veldig bra jobbet. Og i tillegg er det stort sett Bjørn og Truls som tar det
meste av arbeidet for å vedlikeholde og fikse maskinen når store eller små problemer oppstår. I
september ble det bl.a. gjennomført full service på maskinen for å gjøre den klar til ny sesong.
Heldige er vi som har så mange engasjerte og arbeidsvillige medlemmer som både heier på arbeidet
som legges ned, og bidrar selv når det er behov for hjelp. Den årvisse dugnaden ifm høstferien
samler alltid mange positive medlemmer som vil bidra til det som må gjøres. I fjor var det ingen
veldig store prosjekter men det ble ryddet i løypetraseene, og vi fikk opp varselsskilt der løypa
krysser veien ved Bamsebu. I tillegg ble det borret hull i en stor stein nedenfor Flystøtta og fylt i
trollkraft for å sprenge den, samt at det ble montert takrenner på varmebua slik at det ikke drypper
vann rett ned på benkene utenfor.
Vi er i gang med å planlegge flere skilt og det innebærer en del måling av distanser samt befaring på
hvor det er størst behov. Vi ønsker oss også nytt og oppdatert løypekart som kan plasseres ut på
sentrale steder i løypenettet. Styret har i tillegg jobbet med å få på plass bedre rutiner knyttet til
HMS, og er i ferd med å fullføre HMS-instrukser for de områdene der dette er påkrevet. Her har vi
fått god hjelp av Skiforeningen.
Kommunikasjonen med medlemmene foregår både via mail til andelshaverne i løypelaget, via
nettsiden vår, og via Facebookgruppen vår som nå teller 613 medlemmer, en økning på 61
medlemmer siste året.
Driftsutgiftene våre økte med nesten 100.000 kroner i 2018 mot året før. Dette skyldes både økt
aktivitet etter en lang sesong med mye løypekjøring, men også noe mer reparasjoner og uhell som
kostet penger. Vi klarte å øke inntektene med ca 60.000 så resultatet ble ikke så mye forverret, og

ser vi bort fra avskrivingene fikk vi et positivt resultat på nesten 54.000. Takk til alle sponsorer og
bidragsytere for at dere støtter arbeidet vårt. Gjennom 2018 fikk vi solgt 4 nye andeler i maskinen.
Styret har det siste året bestått av:
Truls Johansen – ressurs på teknisk
Kjell Ivar Moe – ressurs på teknisk
Bjørn-Erik Simenstad – kontakt og koordinator på Nyset-siden
Anders Aagenæs – hovedansvarlig inn mot Stavadalen Hyttevel samt juridisk
Morten Francke-Jensen – hovedansvarlig inn mot Liaåsen hyttevel
Vidar Skoglund – styreleder og økonomiansvarlig
Styret har i 2018 gjennomført 3 styremøter. Regnskapet er ført etter kontantprinsippet og viser et
underskudd etter avskrivninger på kr. 20.781, mot et budsjettert underskudd på kr. 46.100.
Løypemaskinen er nå snart avskrevet i balansen, vi har pr. 31.12.18 en banksaldo på kr. 371.136 som
er nesten 90.000 høyere enn året før og egenkapitalen er kr. 412.718. Tusen takk til Brita
Sandsbråten som bidrar med å revidere regnskapet, og takk også til Helge Vedal som i mange år har
tatt ansvar for å lede valgkomiteens arbeid. Han ønsker nå avløsning fra dette.
Styret mener forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Selskapet har ingen ansatte, men
arbeidsmiljøet i styret oppleves som godt. Løypelagets virksomhet medfører ikke miljøforurensning
av betydning. Styret består for øyeblikket bare av menn, og vi oppfordrer kvinner til å melde sin
interesse for å delta i styrearbeidet.

Oslo, 14. april 2019

_____________________
Truls Johansen

_______________________
Kjell Ivar Moe

__________________
Bjørn-Erik Simenstad

_____________________
Anders Aagenæs

_______________________
Morten Francke Jensen

__________________
Vidar Skoglund

