ÅRSBERETNING FOR 2014
Årsmøtet 2014 ble holdt skjærtorsdag 17. april 2014 i Wenches fjellkiosk. (Referatet fra
årsmøtet var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i juni 2014.)
Resultatet av valget ble:
Styremedlemmer valgt for 2 år: Inger Mo (gjenvalg), Knut Borgen (ny)
Revisor for en periode på 1 år: Tor Løken (gjenvalg)
Valgkomité 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: Knut Borgen

Webansvarlig:
Styremedlem:

Sissel Brinchmann
Inger Moe

Styret har siden årsmøtet 2014 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 2014 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 2014 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
Avgift for årskort på Stølsvegen Moane-Fullsend. Som kjent ble årskortavgift 2013
for personbil økte med hele 50 % fra kr 1000,- til kr 1500.-, mens for lastebil ble den
”bare” er økt med 20 %. Enkeltbillett økte fra kr 50,- til kr 60,-. Dette ble godkjent av
kommunen først etter at endringen trådte i kraft.
Det har ennå ikke lykkes noen fra vårt styre å "slippe" til på Stølsveglagets årsmøter.
Avgift (årskort og bompassering) var den samme i 2014 som i 2013, og det synes som
om samme satser også vil gjelde for 2015 (Vi har ikke observert noen varsling om
endringer ennå).
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).
Vangsjøen Vel har etablert en dugnads-/løypegruppe (”Jegerkorpset”) slik at vellet kan
følge opp sine forpliktelser overfor MT. En gruppe fra dette ”korpset” gikk høsten 2014
Saurrunda og utførte nødvendig rydding, og satte ned staur. Løypa var lite brøyta tidlig i
sesongen.

a) MT hadde årsmøte 19. oktober 2014. Styret består av Styreleder Håvar Menken, Luskeråsen
Hyttevel. Kasserer Håvard Nyhagen, Rogne IL. Medlem Petter Kolve, Vangsjøen Fjellstue.
Medlem Rune Jernberg, Bjødnaholet Hyttevel, Medlem Dag Bay, Midthøgde og Søndre
Rennsenn Hyttevel. Medlem Jan Wollan, Rensennstølen Hyttevel. Medlem Einar Skage
Andersen, Vangsjøen Vel (med Morten Ek som vara).
b) 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.
c) En del steder går løypene over brøytete veier, og MT ser på muligheten til legge om løypene
slik at dette kan bli bedre, og det er planer om å se på ny bru ved Røyri/ Vangsjøen. Dette
skal være i samsvar med sti- og løypeplan, samt dialog med berørte grunneier og de berørte
vellene.
d) MT ser videre for seg en løypetrasé fra Luskeråsen til Buahaugen, som skal ta med seg
Midthøgda og Hestekampen og som gjør at en kan få til rundløyper. Dette er ny trasé i
Vangsjøen Vels område som ikke er tatt med i kommunens sti- og løypeplan, og som krever
god dialog med de berørte grunneierne, hytteeierne og vellet. (Bilder finnes i eget vedlegg til
elektronisk versjon)
e) Ny bru over Yddeåni er ferdig. MT jobber for å få til en avtale med Yddin & Javnlie løypelag
om løypekjøring av MTs nordligste løypenett.
f) MT jobber med ulike vel om sykkelsti fra Yddeåni til Yddestølen. Den er nesten ferdig og med
ytterligere 200 m med klopper vil den bli ferdigstilt neste år.
g) Les mer på http://www.vangsjoenvel.org/stier/stier.html der har vi tatt inn informasjon om
Mellad’n Turløyper (http://melladn.leirin-skiloyper.no/) og lagt inn kart som viser løypeforslag
nevnt i punkt d) ovenfor, samt på Vangsjøen Vels Facebookside.

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 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!
• 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.
• Panoramaskive
o Styret har arbeidet med Jan Wollan og kommunen, og med løyve til å sette opp
en panoramaskive (sikteskive) på Rabalsmellen har en dugnadsgjeng i høst båret
opp sement og Lecablokker til fundamentet,. Dette er murt opp slik at det er klart
til sommeren 2015 og montering av selve panoramaskiven.
• 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 2014 - Avduking av minnestein – ”Krigsheftet”
Øystre Slidre Historielag arrangerte høytidelig avduking av minnesteinen på 70-årsdagen
for krigshandlingene på Buahaugen 13. juni 2014. Mange av Vangsjøen Vels medlemmer
benyttet denne anledningen til å delta i en slags familiedag, som del av denne
markeringen. Wenches fjellkiosk sørget for mat og drikke til de fremmøtte, med økonomisk
støtte fra Vangsjøen Vel.
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”Krigsheftet”
Styret har fått trykket opp nye eksemplarer av ”TREFNINGENE VED BUAHAUGEN OG
RABALEN 13. JUNI 1944”. Disse kan kjøpes i Wenches Fjellkiosk for kr 100,-. De kan
bestilles gjennom post@vangsjoenvel.org til kr 130,- inkl. porto og forsendelse.
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 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 (samfunnsdelen). Per E. Koch møtte ordfører Kjell Berge Melbybråten
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 2013 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 lite kontakt med styret for Stølsvegen MoaneFullsend. 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 2014.
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 2014 er revidert og vil bli fremlagt på årsmøtet.
Pr. 31.12. 2014 hadde vellet registrert 137 ordinære medlemmer og 25 familiemedlemmer.

Oslo, 2. mars 2015

Per E. Koch (sign)
Styreleder

Sissel Brinchmann (sign)
Webansvarlig

Knut Borgen (sign)
Kasserer
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