ÅRSBERETNING FOR 2015
Årsmøtet 2015 ble holdt skjærtorsdag 2.4.15 i Wenches fjellkiosk. (Referatet fra årsmøtet
var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i juni 2015.)
Resultatet av valget ble:
Styremedlemmer valgt for 2 år: Per E. Koch (gjenvalg), Sissel Brinchmann (gjenvalg)
Revisor for en periode på 1 år: Tor Løken (gjenvalg)
Valgkomité for 1 år: Oscar Andersen-Gott og Cai Birger Nesset (gjenvalg), Oddrun Rudi
(ny)
Representant for støls- og grunneierne for 1 år: Anne Karine Milo (gjenvalg)
Representant for Vangsjøen Vel og styremedlem i Mellad’n Turløyper (MT): Morten Ek
Styret konstituerte seg som følger:
Leder: Per E. Koch
Kasserer: Knut Borgen

Webansvarlig:
Styremedlem:

Sissel Brinchmann
Inger Moe

Styret har siden årsmøtet 2015 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 2015 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 på liten rød bu i enden av Rabalen
(flyttet fra veggen til Fjellstua) og postkasse på melkerampa på Bukono.

Kontingentinngang. Det er bra inngang av betalt kontingent. Styret purret i 2015 på
dem som ikke hadde betalt. Noen hadde glemt å betale og gjorde opp for seg, men
dersom man ikke betaler på flere år, blir man strøket som medlem

Prosjekt skogrydding
Rolf Jørn Karlsen leder en arbeidsgruppe som styret nedsatte etter at Årsmøtet 2015
fattet følgende vedtak: ”Styret gis fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe som får
mandat til å vurdere det praktiske grunnlaget og behovet for vegetasjonsrydding innen
Vangsjøen Vels geografiske område”. Arbeidsgruppa har hatt møter med

Skiløyper/merkede turstier/turmål
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).
Vangsjøen Vel har etablert en dugnads-/løypegruppe (”Jägerkorpset”) slik at vellet kan
følge opp sine forpliktelser overfor MT. En gruppe fra dette ”korpset” gikk høsten 2015
Kjølafjellrunden og utførte nødvendig rydding, og satte ned staur der det var nødvendig.
a) MT hadde årsmøte søndag 1.11.15: Styret består nå av styreleder Håvar Menken,
Luskeråsen Hyttevel, kasserer - Håvard Nyhagen - Rogne IL , styremedlemmer: Ingar

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

Brotnov - Bjødnaholet Hyttevel, Dag Bay - Midthøgda Hyttevel, Morten Ek - Vangsjøen Vel,
Jan Wollan - Rennsennstølen Hyttevel og Petter Kolve - Vangsjøen Fjellstue.
MT løypenett kjøres etter avtale av Leirin Skiløyper A/S og Yddin og Javnlie Løypelag. Yddin
& Javnlie løypelag kjører MTs nordligste løypenett. Dette bidrar til å øke kvaliteten på MTs
løypenett da MT får tilgang til mer maskinkapasitet. Høyfjellsløypa bak Rundemellen har som
tidligere vært kjørt av Rogne IL med scooter.
Kommunen sender ut brev med innbetalingsgiro til fastboende og hytteeiere. Det er også
sendt løypeinformasjon fra Mellad’n Turløyper og Yddin og Javnlie løypelag i et felles brev
med div. informasjon. De henstilte til brukerne å betale kr. 1.000,-. og minimum kr 500,- for å
få oppdatering av løypestatus på SMS.1
Erfaringer sist sesong: Det var første året med delt kjøring mellom to løypelag - Leirin
Skiløyper (LS) og Yddin&Javnlie (YdJ) løypelag - for å bedre kvaliteten på det nordligste
løypenettet. Det var utfordrende første del av sesongen, da det var lite tele og sålekjøringen
ble utfordrende. Det ble også brukt en del mer tid fra begge løypelagene denne sesongen.
Tilbakemeldinger til MT styret viser at brukerne er fornøyd med kvaliteten på MTs løypenett.
Den sørlige delen kjørte også LS med stor maskin.
Styret vil for også for kommende sesong dele løypekjøringen på LS og YdJ, men vil senke
kvaliteten noe midt I uken, og fokusere på å ha gode løyper inn mot helgen og i jule-,
vinterferie- og påskeferietiden.
Dugnad – løyperydding: Instruks for løyperydding og hvilken strekning hver enkelt Vel har
ansvaret for ble sendt ut. Styret i MT mener dette fungerer godt.
MT ser for seg også å få til en trasé fra Luskeråsen til Buahaugen, som tar med seg
Midthøgda og Hestekampen og som gjør at en kan få til rundløyper.
MT planlegger en befaring i juni fra ”Søndre Luskeråsen ” i en delvis ryddet bred løypetrase
om Bleikfettjednet, via myrdraget (Grisemyre) mellom Rennsenn og Røyri og videre i traseen
til lavspentledningen. MT ser også på krysningsmulighetene for maskin over elva Vangsjøåni
ved veibroa, vest for Bukono.

Grasrotandel: Mellad'n Turløyper er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund med org nr
999 144 748. Finn oppdatert informasjon om løypekjøringen på http://skisporet.no (evt beta
versjonen http://beta.skisporet.no

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. Pass på at kassene blir
skikkelig lukket og boka lagt i tett plastpose,
•

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 2014 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!

•

Panoramaskive
Lørdag 8.8.15 var det innvielse/avduking av Øystre Slidre sin første panoramaskive.
Over 100 personer var på toppen av Rabalsmellen. Les mer nedenfor.

•

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.

1

NB ! MT sender ikke ut SMS varslinger for løypeforhold vinteren 2015-2016 fordi Skisporet.no nå er løpende
oppdatert og viser hvor løypemaskinene til enhver tid befinner seg og MT regner med at tilnærmet alle har tilgang til
dette via mobilnettet.
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”Familiedag”/sensommerarrangement 2015 - Avduking av panoramaskive på
Rabalsmellen
Vangsjøen Vel ble stiftet 13. april 1990 og 25 årsjubileet ble markert 8. august 2015 kl
12.00 på toppen av Rabalsmellen med avduking av panoramaskiven, den første i Øystre
Slidre. Omlag 100 personer inkludert ordføreren hadde funnet vegen opp til toppen og var
tilstede under avdukingen som ble foretatt av Tor Løken, Vangsjøen Vels første
styreformann. Oppslag i Avisa Valdres: se bilde siste side i dette brevet.
Dugnader ble avholdt for å forbedre stien fra bålplassen og opp til Kjølafjell og i
skiløypenettet: se ovenfor under omtale under Mellad’n Turløyper.
a. Forslag til aktiviteter i 2016
Vi ønsker innspill/ideer til familiedag eller andre aktiviteter i 2016. Hva med nye
turmål?
Andre ideer: I forbindelse med Stølsprosjektet (se nedenfor) omtales Kløvjervegen.
Det kommet forslag om at deler av denne kan gås som en familie(dag)aktivitet til
høsten 2016. Dette kan vi komme tilbake til.
b. Stølshistorie – Stølene rundt Vangsjøen
Dette prosjektet er under arbeid, og det tas sikte på å ha et trykkeklart/ferdig trykt
hefte på årsmøtet i vellet i påsken 2016. Styret fått tilsagn om støtte fra
Sparebankstiftelsen til ”prosjekt Stølshistorie”.
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.
Stølsvegen Moane-Fullsend
Stølsvegen har fått nytt styre. (Iflg. Brønnøysundregistrene) : Norodd Furulund (styreleder).
Medlemmer: Kjell Ivar Rogne, Kjell Skattebo, Svein Erik Skatteboe, Lars Kristian Skattebu.
Styreleder har opplyst til Vangsjøen Vel at årskortavgift vil være kr. 1.500,- også i 2016.
Vellet jobber fortsatt for å få mer innsyn evt. få møte på årsmøtet i Stølsveglaget.
Sammen med styrene i de “nabovel” som også bruker Stølsvegen Moane-Fullsend akter
vi – på sikt – å bli representert direkte i dette Vegstyret.
Stølsvegen Bergo-Rabalen: Noe kontakt med styret i Bergo-Rabalen vegen har ikke
funnet sted i 2015.
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 2015 er revidert og vedlagt. Pr. 31.12. 2015 hadde vellet registrert 142
ordinære medlemmer og ca 25 familiemedlemmer . (Totalt er det 255 hytter/støler =
potensielle medlemmer i vellet I vellets “nedslagsområde).
Oslo, 9. februar 2016

Per E. Koch (sign)
Styreleder

Sissel Brinchmann (sign)
Webansvarlig

Knut Borgen (sign)
Kasserer
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Inger Moe (sign)
Styremedlem

Side	
  3	
  av	
  3	
  

