Referat fra Årsmøte i Vangsjøen Vel
Skjærtorsdag 24. mars 2005, kl 16:00,
på Vangsjøen Høyfjellstue.
Åpning:
Formannen Rolf Bjerke Paulssen ønsket velkommen til møtet.
Formannen beklaget at innkallingen til årsmøtet var postlagt en halv dag for seint for å
oppfylle vedtektene om utsending mer enn 3 uker før møtet. Årsmøtet hadde ingen
innvendinger mot dette. På årsmøtet deltok 53 personer som representerte 37 hytter.
Sak 1 Valg av dirigent
Tor Løken ble valgt til dirigent for møtet.
Sak 2 Innkalling og saksliste
Godkjent av årsmøtet
Sak 3 Årsberetning for 2004
Denne var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Den ble lest opp av sekretæren, Svein
Taksdal. Den ble godkjent av årsmøtet.
Sak 4 Godkjenning av revidert regnskap for 2004.
Regnskapet, som var sendt ut sammen med møteinnkallingen, ble lagt fram av kasserer
Ragne E. Hansen. Revisor hadde ingen anmerkninger. Godkjent av årsmøtet.
Sak 5 Budsjett 2005
Budsjettet, som var sendt ut sammen med møteinnkallingen, ble lagt fram av kasserer
Ragne E. Hansen. Budsjettet var foreslått med uendrete kontingentsatser. Årsmøtet
godkjente budsjettet.
Sak 6 Valg
Tor Løken la fram valgkomiteens forslag.
Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:
Sissel Brinchmann (ny)
Trond Sollie (ny).
Revisor for en periode på 1 år:
Marinius Mortensen (gjenvalg)
Styret innstilte på at følgende valgkomité for 1 år:
Jon Tveit (gjenvalg), Tor Løken (gjenvalg)og Rolf Bjerke Paulssen (ny)
Alle valg ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.
Sak 7 Orienteringssaker
• Postombringing – Orientering ved Rolf Bjerke Paulssen
Årsmøtet ble forespurt om ordningen med postombringing hadde vært god i 2004.
Medlemmene og velstyret var enig i at dette hadde fungert svært bra siste år. Wenche
og Otto Kåre Skogen på Vangsjøen Høyfjellstue er villig til å ha samme ordning også
neste år, noe vellet er meget glad for.
•

Løypekjøring. Orientering fra Mellad’n Turløyper (MT) ved Svein Arild Hildrum.
MT har nå drevet i nesten to sesonger, og synes nå at driften har funnes gode former.
Det har vært nedlagt stor innsats med rydding av traseer bl.a. for å få tilstrekkelig
bredde for den store maskinen som brukes. Jan Sagsveen får stor anerkjennelse bl.a.
for både ledelsen av MT. Mye ryddearbeid er fordelt ut til de ulike velforeningene,
noe som stort sett har vært fulgt opp bra.

Vangsjøen Vel årsmøte 2005

Økonomien har vært god, men tilskuddet fra hytteeiere har sunket noe fra i fjor, særlig
i Vangsjøområdet. Kommunen har gitt bidrag på 80 000,- i både 2004 og 2005. De vil
kartlegge alle løyper i kommunen og vil revurdere tilskuddene til de forskjellige
løypeområdene i forhold til løypenettenes lengder. Det er usikkert hvordan dette vil
slå ut for MT.
Årsmøtet ga ros for flotte løyper og for nye fine skilt og karttavler. Også ros for at
”Mellerunden”, løypa opp skaret fra Rabalsvann og rundt Rundemellen, nå blir
scooterkjørt. Det framkom ønske om at tilknytningsløypene som de ulike
velforeningene står bak, også inntegnes på løypekartet. Det ble også fremmet ønske
om å vurdere en løype i retning av Vesleskag for å bedre tilgjengeligheten i retning
Skaget. Det ble bemerket at det bør settes opp veiskilt for kjørende ved noen av de
mer uoversiktlige stedene løypene krysser bilveier.
•

Sommerarrangement 2005?
Rolf Bjerke Paulssen viste til gode erfaringer og positive tilbakemeldinger på tidligere
sommerarrangementer, og foreslo at det i år lages et arrangement rundt stølene på
Rabalen. Aktuelle tema kan være botanikk, geologi, stølshistorie og krigshistorie, og
gjerne avslutning med grilling ved vannet. Årsmøtet henstiller til styret om å vurdere
er slikt arrangement. Aktuell dato er 30. juli.

•

Reguleringsplan for Midthøgde/Buahaugen. Svein Taksdal orienterte.
Rundt siste årsskifte sendte kommunen ut en foreløpig plan til høring til alle hytteeiere
i området og til bl.a. Vangsjøen Vel. Vellet sendte en høringsuttalelse i januar. Kopi
av denne ble sendt medlemmene sammen med årsmøteinnkallingen.
Dette er ikke den endelige planen, men kommunen ønsket innspill i forbindelse med
den videre saksforberedelsen. Bl.a. har ikke administrasjonen fått tilstrekkelig
dokumentasjon på mulige infiltrasjonsområder for avløpsvann for alle de foreslåtte
hyttene. Det trengs trolig nye befaringer på barmark før en endelig plan sendes ut på
høring og fremmes for politisk behandling. Vangsjøen Vel følger saken videre.

Sak 8 Eventuelt
•

Info om stølsvegen Bergo-Rabalen. Gunnar Haugen fra vegstyret orienterte.
Det pågår stadig mye arbeid med oppgradering av veien i forbindelse med legging av
strømkabel til Øyangslia. Det vil fortsatt være arbeid fram mot sommeren i år.
Dessuten. vil en stor stein i en vanskelig sving mellom Øyangen og Fiskeløyse bli
sprengt bort. Prisen for enkeltturer vil forbli uendret (sommer 30,- og vinter 40,-)
mens sesongkortet for vinter øker til 350,-, dvs. samme pris som sesongkortet for
sommeren. Man prøver å unngå stenging av veien, men i kortere perioder kan det være
nødvendig i vårløsningen. Svein Erik Rogne som står for brøytingen, kan også
forspørres om eventuell stenging.

Avslutning
Formannen avsluttet med en takk for innsatsen til styret, både til de som fortsetter, og
til Svein Taksdal som går ut av 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 Tor Løken for å ha
ledet årsmøtet, samt en takk til medlemmene for godt oppmøte på årsmøtet.
Møtelederen, Tor Løken, avsluttet med en stor takk til Rolf Bjerke Paulssen som nå
forlater styret. Han har vært en meget dyktig og iherdig formann i vellet i de siste 8 år,
i tillegg til tidligere perioder i styret.
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