VANGSJØEN VEL
ÅRSBERETNING FOR 2013
Årsmøtet 2013 ble holdt skjærtorsdag 28. mars 2013 i Wenches fjellkiosk. (Referatet fra
årsmøtet var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i juni 2013.)
Resultatet av valget ble:
Styremedlemmer valgt for 2 år: gjenvalg: Per E. Koch og Sissel Brinchmann
Revisor for en periode på 1 år: Tor Løken (gjenvalg)
Valgkomitéen for 1 år: Gjenvalg: Oscar Andersen-Gott, Jan Sagsveen og Cai Birger
Nesset
Representant for støls- og grunneierne for 1 år: Anne Karine Milo (gjenvalg)
Representant for Vangsjøen Vel og styremedlem i Mellad’n Turløyper (MT): Einar Skage
Andersen (gjenvalg)
Styret konstituerte seg som følger:
Leder: Per E. Koch
Kasserer: Trond Fremstad

Webansvarlig:
Styremedlem:

Sissel Brinchmann
Inger Moe

Styret har siden årsmøtet 2013 hatt 3 styremøter, jevnlig e-post- og telefonkontakt og det
er sendt ut tre brev til medlemmene (inklusive innkalling til Årsmøtet).
Det er i løpet av året arbeidet med følgende saker:
Postdistribusjon sommeren 2013 ble avtalt direkte med Ola Harald Paulsrud. Post ble
levert hver ukedag. Styret har fått tilbakemelding på at dette har fungert bra og vil så langt
mulig fortsette samarbeidet med Paulsrud for å opprettholde ordningen, forutsatt at minst
et annet vel er med. Vellet har i tillegg til postkasser på stopp 12 og stopp 16 (står på
veggen til Wenches Fjellkiosk), en stor postkasse (som var på veggen til Fjellstua flyttet til)
på rød bu i enden av Rabalen og postkasse på melkerampa på Bukono.
Husk å hente post og aviser du bestiller distribusjon av!
Kontingentinngang. Det er bra inngang av betalt kontingent. Styret purret i 2012 på
alle dem som ikke hadde betalt. Noen hadde glemt å betale og gjorde opp for seg, men
noen medlemmer ble strøket da de ikke hadde betalt på flere år, og heller ikke reagerte
på henvendelsen.
Avgift for årskort på Stølsvegen Moane-Fullsend. Årskortavgift 2013 for personbil
økte med hele 50 % fra kr 1000,- til kr 1500.-, mens for lastebil er den ”bare” er økt med
20 %. Dette ble godkjent i kommunen før endringen ble satt ut i livet. Vangsjøen Vel ble
gjort oppmerksom på dette ved oppslag ved bommen. Enkeltbillett økte fra kr 50,- til kr
60,-. Dette ble godkjent av kommunen etter at endringen trådte i kraft.
Vinterbrøyting av veien over Bukono. Styret har også tatt opp med vegstyret
spørsmål om hvordan vedlikehold av veiene prioriteres, og hvilke veier som velges for
vinterbrøyting. Bl.a. pga av vind- og værforhold og tilstanden forøvrig blir denne veien
ikke vinterbrøytet.
Skiløyper/merkede turstier
Mellad’n Turløyper (MT)
Det enkelte hyttevel har ansvaret for at skiløypetraséen er ryddet og klar til kjøring av

skiløyper i samsvar med MTs løyperyddingsinstruks. Vangsjøen Vel har ansvar for
traséen Vangsjøen Fjellstue/Rabalen via Kjølen til Tansberg krysset (Saurrunda).
På Vangsjøen Vels årsmøte 2013 ble det etablert en dugnads-/løypegruppe
(”Jegerkorpset”). En gruppe fra dette ”korpset” gikk Kjølafjellrunden og sikret
merkestaur, satte opp skilt og ryddet der dette var nødvendig.
•

•

•

MT hadde årsmøte 17. november 2013. Styret består av Styreleder Håvar Menken,
Luskeråsen Hyttevel, kasserer - Åge Sandsengen - Rogne IL , styremedlemmer:
Rune Jernberg - Bjødnaholet Hyttevel, Dag Bay - Midthøgda Hyttevel, Einar Skage
Andersen - Vangsjøen Vel, Jan Wollan - Rennsennstølen Hyttevel og Petter Kolve
- Vangsjøen Fjellstue. Vangsjøen Vels ”Jegerkorps” fikk behørig skryt på møtet;
dugnaden er nevnt i årsmeldingen til MT.
På MTs årsmøtet var det enighet om å kjøre tidlig løyper med scooter der det er
mulig å få til. Aktuelle strekninger er: På ubrøytet traktorvei fra Bukono til Sørre
Trollåsen, på gammel stølsvei fra krysset hvor vei til Luskeråsen tar av fra vei til
Vangsjøen til elva fra Vangsjøen og fra Bukono til Rabalen.
Økonomien i løypelaget er god. Giro med ønske om innbetaling til løypelagene i
Øystre Slidre kommer fra kommunen. Dere som får Bygdepuls-bilaget fra
Valdresavisa kan lese mer om løyper i Valdres. Har du ikke betalt for sesongen så
husk å bruke MTs konto: 2135.30.34550 og skriv at du er medlem i Vangsjøen vel!!

Turmål/rastebenker
Styret satte I 2013 opp turkasser på alle turmålene (rastebenkene) våre. Der ligger det
bøker man kan skrive seg inn i, gjerne med en kommentar. For barna har vi lagt opp til
at de kan registrere seg og etter å ha gjort et visst antall besøk vil de få et diplom fra
vellet. NB! Foreldre må melde inn til vellet hvilke besøk barnet har foretatt I ett
kalenderår, barnets navn og alder slik at diplom kan utferdiges. Turmålene har vært mye
brukt etter bøkene å dømme. En kontroll tidlig høsten 2013 viste mellom 150 og 160
besøk i de ulike bøkene. Styret vil også gi honnør til alle som bruker disse turmålene og
rasteplassene: det er pent og ryddig! Takk!
En dugnadsgjeng har lagt ut tremmer I stier der det er veldig vått. Tremmene får vellet
av Øystre Slidre Frivillighetssentral, og flere vil bli lagt ut etterhvert.
Med disse turmålene og en ny merket stil til Kjølafjell, har vellet sørget for flere fine
familieturmål i varierende avstand fra parkeringsplassen ved Vangsjøen fjellstue.
Familiedag/sommerarrangement 2013 - dugnad
Det ble ikke avviklet noe sommerarrangement/familiedag sommeren 2013, men slik vellet
hat gjort flere år nå, ble det avviklet en dugnad i forbindelse med rydding av ny sti fra
bålplassen til Kjølafjell, samt forbedring av bål/-badeplassen..
Fisking og fiskekort
Fiskekort selges bl.a. på Vangsjøen Fjellstue for stangfiske fra land i de private vannene
Rennsenn, Vangsjøen og Yddin. Det arbeides fortsatt med å få til et felles fiskekort som gir
adgang til å fiske med stang fra land i alle nærliggende private vann, inklusive Rabalsvatn
og muligens Røyrivann.
Kontakt med kommunen
Kommunen lanserte for en tid siden slagordet "alle er med" og inviterte lag, foreninger og
næringer til å være med i kommunens referansegruppe i forbindelse med arbeidet med
Kommuneplanen (samfunns-delen). Per E. Koch møtte ordfører Kjell Berge Melbybråten
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27. mai 2013. Det ble gitt diverse innspill vellet ba om "hjelp" fra kommunen til å meddele
Stølsveglaget Moane - Fullsend at styret i veglaget har en plikt (ref. den nye Vegloven) til å
invitere brukerne av vegen til sine årsmøter.
I brev til Vangsjøen Vel av 18. desember påpeker imidlertid kommunen at deres mandat
IKKE gir dem noe slik instruksjons-fullmakt; den kan bare godkjenne/avslå søknader om
endring av bompenger på privat veg som anvendes til offentlig ferdsel.
I møtet fortalte forøvrig ordføreren at kommunedelplanutbygging vedr. Gravfjellområdet nå
var godkjent, og at det arbeides for på sikt å kunne tilby en sommerløype (med sykkelstandard) fra Beito til Danebu (tilsvarende den preparerte skiløypa som finnes i dag riktignok etter en noe annen trasé).
Kontakt med vegstyrene. Det har vært kontakt med styret for Stølsvegen MoaneFullsend i forbindelse med de nye billettprisene vi ble gjort kjent med. Vegstyret avviste
vår klage ved å fortelle at Øystre Slidre kommunen har godkjent økningen. Sammen
med styrene i de “nabo”-vel som også bruker Stølsvegen Moane-Fullsend akter vi - på
sikt - å bli representert direkte i dette Vegstyret.
Noe kontakt med styret i Bergo-Rabalen vegen har ikke funnet sted i 2013.
Hytteadresser. Fortsatt mangler det informasjon fra enkelte medlemmer om den
hytteadressen som alle er tildelt av Øystre Slidre Kommune. Medlemslisten kan sorteres
etter adresseområdene. Oppdatert liste kan fås elektronisk på bestilling.
Regnskapet for 2013 er revidert og vil bli fremlagt på årsmøtet.
Pr. 31.12. 2013 hadde vellet registrert 135 ordinære medlemmer og 23 familie-medlemmer.

Oslo, 5. mars 2013

Per E. Koch (sign) Sissel Brinchmann (sign) Trond Fremstad (sign)
Styreleder

Webansvarlig

Kasserer
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Inger Moe (sign)
Styremedlem
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