VANGSJØEN VEL
ÅRSBERETNING FOR 2012
Årsmøtet 2012 ble holdt tirsdag 3. april 2012, på Vangsjøen Fjellstue. (Referatet fra
årsmøtet var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i juni 2011.)
Resultatet av valget ble:
Styremedlemmer valgt for 2 år: Trond Fremstad (gjenvalg), Inger Moe (ny)
Revisor for en periode på 1 år: Tor Løken (ny)
Valgkomitéen for 1 år: Jan Sagsveen (gjenvalg), Oscar Andersen-Gott (ny) og Cai
Birger Nesset (ny)

Representant for støls- og grunneierne for 1 år: Anne Karine Milo
Representant for Vangsjøen Vel og styremedlem i Mellad’n Turløyper (MT): Einar
Skage Andersen.
Styret konstituerte seg som følger:
Leder:
Sissel Brinchmann
Sekretær:
Kasserer: Trond Fremstad
Styremedlem:

Per E. Koch
Inger Moe

Styret har siden årsmøtet 2012 hatt tre 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 2012 ble organisert som et samarbeid med ett annet
vel, med levering av post hver ukedag. Styret har fått tilbakemelding på at dette har
fungert bra og vil så langt mulig fortsette samarbeidet med Ola Harald 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, en stor postkasse på veggen til Fjellstua.
Husk å hente post og aviser du bestiller distribusjon av!
Kontingentinngang: Det er beklagelig at endel ikke har betalt kontingent, noe
som avspeiles i inntektssiden i regnskapet. Styret har purret på alle dem som ikke
har betalt. Noen hadde glemt å betale, men noen medlemmer er strøket da de
ikke har betalt på flere år, og heller ikke har reagert på henvendelsen.
Avgift for årskort på Stølsvegen Moane-Fullsend: Årskortavgift for personbil
økte med hele 50 % fra kr 1000,- til kr 1500.-, mens for lastebil er den ”bare” er
økt med 20 %. Vangsjøen Vel ble gjort oppmerksom på dette ved oppslag ved
bommen. Vellet har tilskrevet både vegstyret og kommunen v/rådmannen som
har godkjent økningen, og bedt om en revurdering av beslutningen i lys av den
begrunnelsen vegstyret har brukt i sin søknad. I denne begrunner Stølsveglaget
en 50% økning fordi man har sett at antall passeringer pr årskort har økt mye,
mens inntektene fra turbillett (enkeltbillett) går ned. Stølsvegen begrunner
økningen på 20% for lastebiler – både årskort og enkeltbillett - med den økte
slitasjen som følger av tunge lastebiler og lignende kjøretøy. Styret i Vangsjøen
Vel mener at en dette ikke står i forhold til hva personbiltrafikken betyr mht.
slitasje på vegen. Vegstyret har oppgitt til oss at ”Bruken av årskort har økt
betraktelig de siste årene og årskorteiere må være med og betale mer av bruken
av vegen. Snitturer da vi startet opp bomanlegget var 33 turer pr år, noe som har
økt til ca 40 pr 2011. I dag tilsvarer ett årskort 20 turer pr år og det er ikke urimelig
at dette blir økt.”
Vi vet at svært mange hytteeiere har langt færre turer enn snittet og mange

kommer ikke engang opp i 20 turer pr år. Det betyr at veldig mange årskorteierne
har betalt mer for bruken av vegen enn det de faktisk broker, men har ønsket å
bidra til vedlikehold, I tillegg til det praktiske ved kortbruk. Vangsjøen Vel hevder
at årskortet som en regel prises tilsvarende et noe lavere antall enkeltbilletter enn
det gjennomsnittlige antallet passeringer pr årskort. Dette har vi ikke fått gehør
for. Pris pr enkelttur er foreløpig uforandret, men vil komme opp igjen ved ett
årsmøte, ble det opplyst. Vi minnet om at denne ble økt med 25% ved siste
justering.
•

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.

SKILØYPER/TURSTIER:
•

Mellad’n Turløyper (MT)
Deltakerne på MTs årsmøte i oktober 2012 var fullt enige om at MT gjør en meget
god jobb med løypekjøringen og har stor tillit blant hytteeierne. SMS tjenesten
fungerer godt og opprettholdes. Leirin Skiløyper har hatt tilstrekkelig kapasitet på
førersiden og kjørehyppighet har vært på nivå med tidligere sesonger. Det har
vært varierende snøforhold og delvis lite snø. Veldig sen påske og lite snø andre
året på rad gjorde at det ikke var mulig å preparere løyper i påsken i år.
Hjemmesiden til MT skal brukes mer aktivt. Alle deltakende hyttevel i MT har nå
automatisk en styreplass. Styremedlem fra Vangsjøen Vel er Einar Skage
Andersen.
Dugnad – løyperydding
Det er satt opp nye staur fra ny trasé utenfor vei for hovedløype nr.30, fra høyeste
punkt mot Rabalen fram mot Bukono og videre fram til Vangsjøbrua og
forbindelsesløype over til Rennsennbekken løype nr.31. I traséen Rabalshøgda,
Rabalen og i ny trasé på løype nr. 30 er det gravd, fjernet store steiner og utført
annen utbedring. Det enkelte hyttevel har ansvar for hver sin del av løypenettet
når det gjelder rydding og merking. Det foreligger en instruks for rydding, samt
hvilken del det enkelte vel har ansvar for.
Vangsjøen Vel har ansvar for traséen Vangsjøen Fjellstue/Rabalen via Kjølen til
Tansberg krysset (Saurrunda). Til nå har Einar Skage Andersen og hans kone
stått for rydding og merking av Vangsjøen Vels ansvarsområde, men styret i
Vangsjøen Vel ønsker å opprette en dugnadsgruppe med ansvar for dette.

•

Turmål/rastebenker
Med de to nyeste rastebenkene, bål-/badeplass og den første velbenken, har nå
vellet sørget for fire fine familieturmål i varierende avstand fra parkeringsplassen ved
Fjellstua.

•

Familiedag/sommerarrangement 2012
Det ble ikke avviklet noe sommerarrangement/familiedag sommeren 2012.

•

Prosjekter
o Hjemmesiden www.vangsjoenvel.org: Styreleder holder siden oppdatert. Forslag,
bilder, ris og ros mottas med takk (post@vangsjoenvel.org) Skriv gjerne i
Gjesteboka på hjemmesiden.
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o Facebook: Vangsjøen Vel har også en Facebookside der man kan følge med i
mye av aktiviteten i Valdres, Øystre Slidre og områdene nærmere Vangsjøen:
https://www.facebook.com/people/Vangsjoen Vel. ...
o Rasteplasser og benker: Vellets neste rastebenker m/bord er plassert på hhv
Kjølafjell og ved nordenden av Rabbalsvatn. Kart/henvisning til benkene er satt
opp på vellets oppslagstavle på veggen til Fjellstua. Rasteplassene, velbenken og
bålplassen er alle velbrukte turmål for hyttefolket og Fjellstuas gjester.
•

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 Rabbalsvatn og muligens Røyrivann.

•

Kontakt med vegstyrene. Det har vært kontakt med styret for Stølsvegen MoaneFullsend (som beskrevet foran i eget avsnitt) og med styret i Bergo-Rabalen vegen.
Her er det er innført årskort (før sesongkort) og det er planer om å sette opp
automatbom.

•

Nytt adressesystem: Fortsatt mangler det informasjon fra enkelte medlemmer om
den nye hytteadressen som alle er tildelt av Øystre Slidre Kommune, men vi har
mange nok til at vi nå vil sende ut medlemslister sortert på de ulike områdene.

•

Regnskapet for 2012 er revidert og vil bli fremlagt på årsmøtet; urevidert versjon er
vedlagt.

Pr. 31.12. 2012 hadde vellet registrert 134 ordinære medlemmer og 24 familiemedlemmer.
Oslo, 4. mars 2013

Sissel Brinchmann (sign)
Styreleder

Per E. Koch (sign) Trond Fremstad (sign)
Sekretær

Kasserer
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Inger Moe (sign)
Styremedlem
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