ÅRSBERETNING FOR 2016
Årsmøtet 2016 ble holdt Skjærtorsdag 24.3.16 i Wenches Fjellkafé. Det var omlag 50 som hadde møtt opp og disse
representerte 37 medlemmer. (Referatet fra årsmøtet var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i
juni 2016.)
Resultatet av valget ble:
• Styremedlemmer valgt for 2 år: Knut Borgen (gjenvalg), Grete Marie Rogne (ny)
• 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:
Kasserer:

Per E. Koch
Knut Borgen

Styremedlem/webansvarlig:
Styremedlem:

Sissel Brinchmann
Grete Marie Rogne

Styret har siden årsmøtet 2016 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 2016 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 samt postkasse på melkerampa på
Bukono.
Kontingentinngang. Det er bra inngang av betalt kontingent. Styret purret i 2016 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.
Dugnader
• Det var vedsjau på bade-/bål-plassen 2. juli. Bra fremmøte.
• En ny rasteplass, en benk ”Svingen” ble satt opp 30. juli. Veldig bra fremmøte! Benken står ved løypedelet
Rabbalsvatn/Rundemellen-Turrsjøen
• Det var hogstdugnad på Rabalen 1. oktober på eiendommene til Terje Goflebakke, Wenche Ringstad og Grete
Marie Rogne. To grunneiere og 25 av vellets medlemmer deltok! Det opprinnelige åpne beitelandskapet på
Rabalen er i ferd med å gjenåpnes. (Se mer om dette under ”prosjekt skogrydding).
Prosjekt skogrydding
Rolf Jørn Karlsen leder en arbeidsgruppe (”Skoggruppa”) 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”.
Skoggruppa har hatt en befaring på Rabalen og to møter. Hovedkonklusjon fra disse er at det pr dags dato ikke er
grunnlag for lønnsom drift for avvirkning på aktuelle eiendommer i Vangsjøenområdet. Bedre priser på flis, pallevirke
og annet virke samt nye støtteordninger for drift i slike områder kan imidlertid frem i tid endre dette bildet.
Styret har også mottatt en rapport fra skoggruppa v/Rolf Jørn Karlsen. Her følger et utdrag:
”Som et ledd i arbeidet med å gjenåpne landskapet ved Vangsjøen, tok skoggruppa initiativ til en hogstdugnad 1.
oktober med hogst av gran på eiendommene til Grete Marie Rogne, Wenche Ringstad og Terje Goflebakke på
Rabalen fredag 30.september og lørdag 1.oktober. Stor takk til grunneierne for positive holdninger og samarbeid
for å kunne gjennomføre en slik hogst. Eiendommene ligger inne på seterområdet på Rabalen på over- og
nedsiden av vegen litt bortenfor geitefjøset. Fire stilte med motorsag, en grunneier med traktor og vinsj og totalt 25

av vellets medlemmer bidro til at et større område ble ryddet for gran og kvisten lagt pent i haug. Det tidligere
beiteområdet er nå gjenåpnet og utsikten til Vangsjøen fra veien og skiløypa gjennom Rabalen, er nå slik den bør
være og fri for gran.
Skoggruppa er imponert over den store dugnadsinnsatsen i Vangsjøen Vel. Hogstprosjektet ble gjennomført som
en dugnad hvor alle som deltok selv dekket de utgifter som var med hogsten. Dette viser at en ikke er avhengig av
”lønnsom drift” hvor hogstoppdrag settes ut til en skogsentrepenør. ”
I tillegg til ovennevnte har skoggruppa kommet med forslag og anbefalinger til styret om videre arbeid. Disse vil bli
lagt fram til orientering og debatt på årsmøtet i 2017.
Hjertestarter på Wenches Fjellkafé
Hjertestarter er etter Wenche Skogens initiativ innkjøpt og er plassert i den låste varmestua på Fjellkaféen- Nøkkel er
montert ute ved døren til varmestua. Vangsjøen vel bidro med kr. 5.000,- til innkjøpet. Lørdag 26.11 var det en
demonstrasjon av hjertestarteren ved Bjørn Stendebakken, sykepleier med videreutdanning innen ambulansefag og
beredskapssykepleie. Det er også innkjøpt diverse førstehjelpsutstyr av bidragene som kom inn fra andre hyttevel,
SpareBank 1 Hallingdal-Valdres, Øystre Slidre Helselag, flere bedrifter, privatpersoner og kommunen. Det vil bli holdt
et kort kurs for alle fremmøtte på vellets årsmøtet i 2017.
Stølshistorie – Stølene rundt Vangsjøen
Dette prosjektet med Ragnhild Skiaker som hovedforfatter og flere som bidragsytere, ble ferdig på våren 2016 og
heftet er til salgs for kr. 150,- pr stk. ved postforsendelse. Styret har fått støtte fra Sparebank-stiftelsen for ”prosjekt
Stølshistorie”. Flere bibliotek, historielaget i Øystre Slidre, velmedlemmer og mange andre har kjøpt historieheftet.
Skiløyper
•

Mellad’n Turløyper (MT)
Rydding, merking og vedlikehold av løypene: Årlig rydding av løypetraséene er fordelt mellom de ulike
hyttevelforeningene som er medlemmer av MT ihht ”Instruks for løyperydding”. Vangsjøen Vel har ansvar for
traséen Vangsjøen Fjellstue/Rabalen via Kjølen til Tansberg krysset (Saurrunda). Vangsjøen Vels dugnads/løypegruppe (”Jägerkorpset”) følger opp vellets forpliktelser overfor MT. En gruppe fra dette ”korpset” gikk
høsten 2016 Kjølafjellrunden og utførte nødvendig rydding og reparasjon.
Styret: Mellad´n Turløyper er en forening for medlemsvellene.
Leder: Håvar Menken, Luskeråsen vel. Kasserer: Håvard Nyhagen, Rogne IL. Styremedlemmer: Petter Kolve,
Vangsjøen Fjellstue, Ingar Brotnov, Bjødnaholet vel, Erik Wollan Midthøgde og Søndre Rennsenn vel, Morten Ek
Vangsjøen vel.
Løypekjøring: Hovedløypene har også denne sesongen blitt kjørt av Leirin Skiløyper (LS) og Yddin og Javnlie
løypelag med stor maskin ihht avtale mellom partene. Høyfjellsløypa bak Rundemellen har som før vært kjørt av
Rogne IL med scooter. Det har vært bra snøforhold og MTs styre har inntrykk av at brukerne har vært fornøyde
med løypekvaliteten og forholdene ellers. Styreleder H. Menken møtte MTs brukere i påsken og mange positive
tilbakemeldinger kom fram da.
Ny løypetrasé: fra Midthøgda v/Grisemyr kjøres det allerede vinnteren 2017 en løypetrasé som i stor grad går i
kanten av myrene østover til veien ved Stopp 12.
Inntekt: Inntektsgrunnlaget for 2015/2016 er en del lavere enn 2014/2015 og hva som var budsjettert, og styret i
MT er urolig for utviklingen av innbetalingene fra hytteeierne. Styret må vurdere tiltak for å øke inntektene, slik at
MT kan utvikle og øke kvaliteten på løypenettet.
Kommunal støtte: MT har mottatt kr 66 413,- i løypetilskudd fra Øystre Slidre kommune ihht standard avtale
mellom kommunen og de ulike løypelagene.
Andre bidrag: MT har mottatt innbetalinger fra hytte-eiere og fastboende på kr 196 843,25,- og det er som nevnt
ovenfor en del lavere enn fjorårets sesong.
Økonomi: MT har for sesongen 2015 – 2016 gått med et underskudd på kr 8448,75 av en årsomsetning på kr
263 256,25 . Men MT har fortsatt et godt grunnlag for oppkjøring av stabile og gode skiløyper i årene som
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kommer, samt jobbe med å videreutvikle MT sitt løypenett, men styret vil gjøre tiltak slik at MT igjen vil levere
positivt resultat. MT har en solid økonomi sitter med en opptjent egenkapital på ca kr 700.000,-. Styret må se på
tiltak for å bedre økonomien for kommende sesong, se på kostnadene, og diskutere hvordan øke inntektene. MT
har også etablert betalingsordningene MCash og Vipps.
MT har fått egen Facebookside: https://www.facebook.com/melladnturloyper/?fref=ts
Turmål/rastebenker
Vellets turmål med turkasser og rastebenker er svært populære. Bøkene brukes flittig, ofte er kommentar om vær og
føre. Pass på at kassene blir skikkelig lukket og legg boka i plastposen!
•

For barn opp til 15 år 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 (post@vangsjoenvel.org) hvilke besøk barnet har
foretatt I ett kalenderår, barnets navn og alder slik at diplom kan utferdiges.

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
Stølsvegens 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 2017. Vellet jobber fortsatt for å få mer innsyn evt. få møte på årsmøtet i Stølsveglaget.
med styret i Bergo-Rabalen vegen har ikke funnet sted i 2016.
Hytteadresser. Noen få medlemmer har ikke oppgitt hytteadressen som alle er tildelt av Øystre Slidre Kommune.
Medlemslisten kan sorteres etter adresseområdene. Oppdatert liste kan fås elektronisk på bestilling.
Regnskapet for 2016 er revidert og vedlagt. Pr. 31.12. 2016 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 2017
Per E. Koch (sign)
Styreleder

Sissel Brinchmann (sign)
Styremedlem/webansvarlig

Knut Borgen (sign)
Kasserer
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Grete M Rogne (sign)
Styremedlem

Side	
  3	
  av	
  3	
  

