Referat fra
Årsmøte i Vangsjøen Vel, Skjærtorsdag 8. april 2004,
på Vangsjøen Høyfjellstue.
Åpning:
Formannen Rolf Bjerke Paulssen ønsket velkommen til møtet.
Formannen konstaterte at innkallingen til årsmøtet var postlagt mer enn 3 uker før møtet.
Dette i henhold til vedtektene.
Han rettet en takk til det nye vertskapet veg Vangsjøen Høyfjellstue, Wenche og Otto Kåre
Skogen, for at vi nok en gang kunne holde årsmøtet der. Han uttrykte ønske om godt
samarbeid framover.
Sak 1 Vangsjøen Vels Hederspris
Hedersprisen for 2004 ble tildelt Tor Løken. Han var en av initiativtakerne til opprettelse
av Vangsjøen vel. Han ledet interimsstyret og var første formann. Den viktigste
begrunnelsen for tildeling av hedersprisen er hans innsats noen år seinere da han var
vellets kontaktperson og en dyktig pådriver i arbeidet med å få lagt strøm inn til området.
Han gjennomførte mange møter og befaringer som ble viktige bidrag til den gode
løsningen som ble resultatet.
Tor Løken takket for hedersprisen og oppfordret alle til å bidra til felles beste i området,
noe som er både nyttig og hyggelig!
Sak 2 Valg av dirigent
Jon Tveit ble valgt til dirigent for møtet.
Sak 3 Innkalling og saksliste
Godkjent av årsmøtet
Sak 4 Årsberetning for 2003
Denne var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Den ble lest opp av sekretæren, Svein
Taksdal. Den ble godkjent av årsmøtet.
Sak 5 Godkjenning av revidert regnskap for 2003.
Regnskapet, som var sendt ut sammen med møteinnkallingen, ble lagt fram av kasserer
Ragne E. Hansen. Revisor hadde ingen anmerkninger. Godkjent av årsmøtet.
Sak 6 Disponering av årets overskudd
Styret forslo å legge overskuddet, som beløper seg til kr 3108,41 til kapitalen. Godkjent av
årsmøtet.
Sak 7 Budsjett 2004
Budsjettet, som var sendt ut sammen med møteinnkallingen, ble lagt fram av kasserer
Ragne E. Hansen. Årsmøtet godkjente budsjettet.
Sak 8 Fastsettelse av kontingentsatser for 2005
Styret foreslo uendrede satser, dvs. kr. 100,- for ordinære medlemmer og kr. 50,- for
familiemedlemmer. Godkjent av årsmøtet.

Sak 9 Valg
Formann i valgkomiteen, Tor Løken, la fram komiteens forslag:
Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:
Ragne Hansen (gjenvalg)
Jan Sagsveen (gjenvalg).
Revisor for en periode på 1 år:
Marinius Mortensen (gjenvalg)
Styret ved formannen innstilte på at hele valgkomiteen ble gjenvalgt for 1 år:
Dette gjelder Jon Tveit, Tor Løken og Bjørn Asla
Alle valg ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.
Sak 10 Orienteringssaker
•

Postombringing – orientering ved Rolf Bjerke Paulssen
Sommeren 2003 har Bård Bergsjø på Vangsjøen Høyfjellstue etter avtale tatt med post
fra Coop Heggenes. Dette har fungert bra. Sorteringsarbeidet ved Coop Heggenes blir
også stadig bedre.
For sommeren 2004 er de nye innehaverne ved fjellstuen, Wenche og Otto Kåre
Skogen, villige til å bringe post på de samme betingelsene fra St.Hans til 20. sept.
Utenom denne sesongen tar de med post som kan hentes på fjellstuen. Styret ble bedt
om å sjekke om godtgjørelsen fra vellene også dekker posthenting utenom sommeren.

•

Løypekjøring – orientering ved Jan Sagsveen
Gjennom samarbeid mellom 8 velforeninger, kommunen og positiv holdning og
bidrag fra ca. 20 grunneiere (bl.a. med deltakelse i rydding og utlån av maskiner), har
det blitt gjort et stort løft for løypene i området. Løypeselskapet Mellad’n ble stiftet
bl.a. fordi kommunen ønsket ett styre å forholde seg til. Denne sesongen har Leirin
turløyper utført løypekjøringen på timebasis for kr 600,-pr. time. Det har vært mange
positive tilbakemeldinger på løypestandarden.
Økonomi: kommunen økte sitt tilskudd fra 45.000,- tidligere til kr 80.000,- + 6000,- til
rydding i år. Vangsjøen Høyfjellstue bidrar med 25.000,-. Dessuten har Otto Kåre
Skogen ved Vangsjøen bidratt med en del gratis kjøring. Det var budsjettert med
45.000,- fra hytteeiere, men fram til påsken var det kommet inn 108.250,-. Dermed vil
Melld’n turløyper også dekke velforeningenes tilknytningsløyper samt scooterkjøring
til Synnhaugen.
Det er ikke avklart om Leirin turløyper vil kjøre neste sesong. Det er aktuelt å sette
opp en del hesjestaur for permanent markering av traseene og bruke bjørkestikker i
tillegg om vinteren. Alle velmedlemmer oppfordres til å lage løypepinner når man
tynner i bjørkeskogen. De kan legges ved hytta på nedsiden av fjellstuen.
Gunder Skiaker takket spesielt for at traseen rundt Rundemellen har blitt merket og
kjørt opp denne vinteren. Han lurte på om det var mulig å få lagt en trase som i større
grad holdt høyden rundt Rundemellen slik det mer vanlig å gå for mange år siden. Han
mente det kunne bli langt for barn å måtte nesten helt ned til parkeringsplassen før
man finner løypa opp mot Rabalsvann.

•

Rydding i løypetraseer – orientering ved Rolf Bjerke Paulssen
Vangsjøen vel har ansvaret for noen løypetraseer (fra Øyangslia til Vangsjøen og opp
Djupedalen). Begge traseer trenger litt ny rydding. Styret oppfordrer medlemmer til å

melde seg til å ta en del av strekningen.
•

Sommerarrangement 2004 – orientering ved Rolf Bjerke Paulssen
Styret planlegger å arrangere en tur til Haldorbu 31.7. Det ser ut til at vi får tillatelse
fra sauehaldslaget og fjellstyret til å holde åpen veien fra Etnestølen til Kvitfeten.
Trolig blir en fra fjellstyret med for å orientere om arbeidet som drives. Vi arbeider
også for å få med en botaniker.

•

Utbyggingsplaner i Midthøgde/Buahaugen-området – orientering ved Svein Taksdal
For omtrent et år siden ble det kjent at en del grunneiere i Midthøgde/Buahaugenområdet arbeidet med en utbyggingsplan for over 80 nye hytter. Våren 2003 sendte
Vangsjøen vel en uttalelse om saken til utbyggere og kommunen der vi oppfordret til å
unngå for tett utbygging og opprettholde de gode naturkvaliteter som finnes i området.
I løpet av høsten og vinteren har kommuneadministrasjonen arbeidet med planen, og
kort tid før påske ble det sendt en uttalelse tilbake til utbyggerne der kommunen har
innsigelser mot omkring en tredel av tomtene. Dessuten skulle det avholdes et møte
mellom partene. Forhold som er tillagt vekt er bl.a.: eksponering/synlighet, evt.
framtidige avløpsløsninger, vanskelig adkomst og hensyn til eldre hytter.
Det er ventet at konsulentfirmaet Prevista, som arbeider for utbyggerne med
planleggingen, vil revidere planen før den går tilbake for videre behandling i
kommunen. Vellet vil følge saken tett videre.

Sak 11 Eventuelt
• Utelys. Et av medlemmene i vellet har skrevet til styret og bedt om at det tas opp på
årsmøtet at man forsøker å begrense bruk av utelys. Han mener dette forstyrrer noe av
naturopplevelsen man søker i et såpass uberørt område.
•

•

Feilsituasjon på strømanlegget. Jan Wollan i Rensenn vel fortalte om problemer i
ettertid i forbindelse med en feil som oppsto med strømanlegget. En elektriker fra Elfag lokaliserte feilen til energiverkets koblingsboks og fikk pr. tlf tillatelse til å gå inn
og rette dette. I ettertid nekter Valdres Energi å dekke regningen selv om feilen var i
deres utstyr. Hytteeieren vil heller ikke betale for dette. Saken ble brakt inn for Elklagenemnda som ga hytteeieren enstemmig støtte. Energiverket nekter å rette seg
etter vedtaket i klagenemnda. Saken er fortsatt uløst.
Lærdommen må være alltid å kontakte vakta i energiverket dersom det ser ut til å være
feil utenfor hytta. Det kan også være lurt å kjenne til plasseringen av
kabelfordelingsboksen som gjelder egen hytte.
Veien fra bygda. Harald Sydtangen oppfordret vellet til å legge press på kommunen
for å presse fram en opprustning av veien. Han mente det kunne knyttes til
utbyggingsplaner. Jan Wollan opplyste at Rennsennstølen vel har kontaktet
kommunen og Prevista angående problemer med veien i forbindelse med den aktuelle
reguleringsplanen.

Avslutning
Formannen avsluttet med en takk for innsatsen til styret. Han takket valgkomité og
revisor for verdifull innsats og han rettet også en takk til de ulike firmaene som har
sponset vellet med portoutgifter, noe som bidrar til de lave utgiftene. Han takket også
Jon Tveit for å ha ledet årsmøtet, samt en takk til medlemmene for godt oppmøte på
årsmøtet. På årsmøtet deltok ca 55 personer som representerte ca 30 hytter.

