ÅRSBERETNING 2019 FOR MAKALAUS LØYPELAG
I den femte hele sesongen for løypelaget var vi i gang med komprimering av snø med scooter og
valse 5. desember og første del av løypenettet ble kjørt med løypemaskinen 15. desember. Men så
ble det lite påfyll av snø resten av desember, og det var ikke mulig å kjøre med løypemaskinen før et
godt stykke ut i januar. Perfekte forhold fikk vi først i starten av februar. Siste tur ble kjørt ca 18. april
pga at beltestrammeren røk helt mot slutten av påska. Så sesongen ble ganske kort.
En sesong med lite snø gjennom store deler av sesongen satte sitt preg på maskinen, og vi hadde
flere små og store uhell som kostet oss en del plunder og heft. Når vi tar sjansen på å kjøre løyper
selv om det kanskje er litt lite snø, så skal det lite til før utstyret treffer en stein og vi får skader på
utstyret. Heldigvis har vi flinke karer som bidrar til å holde kostnadene nede og få maskinen i gang
igjen så raskt som mulig, og spesielt løypekjører Bjørn Hermundsplass og styremedlem Truls
Johansen tok mange, lange arbeidsøkter for å få fikset opp når noe gikk skeis.
På høsten ble det nok en gang lagt ned mange timers jobb i ulike dugnadsprosjekter i løypenettet.
Det ble ryddet en ny løype fra Myrkjegonga og forbi Haraldstølen slik at man kan korte ned turen og
slippe å gå nesten helt bort til Rishovda. En rekke andre store og små oppgaver ble gjennomført med
rydding av kvist og vierkjerr, knusing av stein, samt oppsett av en rekke nye skilt og Vipps-plakater.
Tusen takk til alle som bidro noen timer med å forbedre løypenettet til glede for alle.
Kommunikasjonen med medlemmene foregår både via mail til andelshaverne i løypelaget, via
nettsiden vår, og via Facebookgruppen vår som nå teller 670 medlemmer, en økning på 57
medlemmer siste året.
På grunn av lavere aktivitet som følge av en snøfattig vinter, ble kostnadene betydelig lavere enn i
2018. Til tross for noe reduksjon på inntektene, også det mye grunnet mindre innbetalinger som
følge av kortere sesong og mindre kjøring, ble det et solid likviditetstilskudd med et overskudd på ca
115.000 kroner. Vi takker nok en gang alle sponsorer og bidragsytere for støtte til arbeidet vårt. Det
ble kun solgt en ny andel i løypelaget i 2019.
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 2019 gjennomført 3 styremøter. Regnskapet er ført etter kontantprinsippet og viser et
overskudd etter avskrivninger på kr. 78.112, mot et budsjettert underskudd på kr. 5.500.
Løypemaskinen er nå avskrevet i balansen og det var kun halv avskriving i 2019. Vi har pr. 31.12.19
en banksaldo på kr. 490.903 som er nesten 120.000 høyere enn året før og egenkapitalen er kr.

494.831. Dette er midler som kommer godt med når vi snart må oppgradere maskinen vår. Tusen
takk til Brita Sandsbråten som bidrar med å revidere regnskapet.
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.
På grunn av Covid19-pandemien lot det seg ikke gjøre å få gjennomført årsmøte i påsken, og vi har
derfor lagt opp til å gjennomføre årets formelle årsmøte gjennom fullmakter og skriftlige
stemmesedler.
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