ÅRSMØTEREFERAT
ÅRSMØTEREFERAT

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE I VANGSJØEN VEL
Skjærtorsdag 13. april 2006, på VANGSJØEN HØYFJELLSTUE
ÅPNING/VELKOMMEN:
Leder Sissel Brinchmann ønsket velkommen til møtet. Det var 48 personer tilstede.

Sak 1. VANGSJØEN VEL HEDERSPRIS 2006

Hedersprisen ble i år delt ut for åttende gang og gikk til Rolf Bjerke Paulssen. Statuttene sier at
Vangsjøen Vels Hederspris kan gis de(n) person(er) som har gjort en spesiell innsats for å
fremme velforeningens formål ved å: a) verne om stedets lokale miljø og/eller b) ivareta
medlemmenes felles interesser og/eller c) yte verdifull innsats i velforeningens arbeid. Årets
prismottaker fyller alle tre kriterier ved sitt store og brede engasjement og langvarige
(styremedlem og formann fra 1997 til 2005) innsats for Vangsjøen Vel, som han har etablert som
en institusjon med tyngde og en røst som blir lyttet til. Rolf har opprettet og vedlikeholdt et stort
nettverk gjennom sine kontakter i Kommunen, med Vegstyrene, med Vangsjøen Høyfjellstue og
mange andre i nærområdet, samt Valdres for øvrig. Han har vært primus motor og initiativtaker til
populære familie-dager, påskegudstjenste, og mye annet.

Sak 2. VALG AV DIRIGENT

Jon Tveit ble valgt til dirigent for møtet.

Sak 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste som var sendt ut innen fristen som vedtektene setter.

Sak 4. ÅRSBERETNING FOR 2005.

Denne var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Den ble lest opp av sekretæren, Trond
Sollie. Godkjent av årsmøtet

Sak 5. GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 2005.

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 forslår å legge overskuddet til kapitalen. Godkjent av årsmøtet.

Sak 7. BUDSJETT FOR 2006.

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 2006
Styret foreslo uendrede satser. Godkjent av årsmøtet. Et par medlemmer foreslo økte satser,
noe som vil bli vurdert for neste års budsjett i forbindelse med eventuelle økte aktiviteter.

Sak 9. VALG

Jon Tveit la fram valgkomiteens forslag som medlemmene hadde mottatt med innkallingen.
Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:
Trond Fremstad (ny)
Erik Stang (ny).
Revisor for en periode på 1 år:
Marinius Mortensen (gjenvalg)
Kontaktmann for støls-/grunneiere valgt for 2 år:
Per Arne Nerstad
Styret innstilte på at følgende valgkomité for 1 år:
Jon Tveit (gjenvalg), Tor Løken (gjenvalg) og Rolf Bjerke Paulssen (gjenvalg)
Styret meddelte at
Jan Sagsveen som gikk ut av velstyret, fortsetter som kontaktmann til Mellad’n
skiløyper frem til deres årsmøte i juni. (Etter møtet notat: Svein Arild Hildrum er blitt ny
leder i MT og kontaktmann for Vangsjøen Vel)

Alle valg ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.

Sak 10.
10.1.

ORIENTERINGSSAKER
Postombringing sommeren 2006 og erfaringer fra 2005
Det var ingen spesielle bemerkninger til postombringing i 2005, og styret vil derfor
forlenge avtalen med Vangsjøen Høyfjellstue og sørge for samme ordning i 2006

10.2.

Løypekjøring. Erfaringer fra denne sesongen – Jan Sagsveen (MT)
Som nevnt i årsberetningen har det vært stor aktivitet i Mellad’n Turløyper (MT). Jan
Sagsveen er formann i MT og i samordningskomitéen for alle velforeningene som deltar i
MT. Det er nedlagt svært mange arbeidstimer med rydding, merking m.v. Sesongen
2005/2006 begynte dårlig, og først i slutten av uke 7 var det snø nok til at løypemaskinen
kunne kjøre opp de store løypene. Jan Sagsveen ga honnør til Leirin skiløyper og dem
som kjører, og minte om at alle vi som benytter løypene bør vise respekt for den jobben
som nedlegges ved ikke å la hunder og andre tråkke nykjørte spor i stykker. Han
oppfordret – på vegne av mange – også til at hundeeiere ikke lar etterlatenskaper etter
hundene ligge igjen i løypene, men plukker dem opp og kaster det unna. Økonomien i MT
er bra, men forutsetter fortsatt tilskudd fra Vangsjøen Høyfjellstue, kommunen og
brukerne.
Løypekjøring mellom Vangsjøen og Øyangslia foregår med snøscooter, og vellet har
videreført en separat avtale fra tidligere år med Terje Goflebakke.
Rydding i sti- og løypetraseer – dette vil styret komme tilbake til i sommerbrevet med
tanke på en dugnad.

10.3.

Strømsaken i Rennsenn
Rapport fra Jan Wollan
Valdres Energiverk nektet å betale kr.3.200, for en hytteeiers reparasjon – via hans lokale
installatør – av feil forårsaket av at en sikring gikk i en fordelingsboks i området. Etter en
lengre korrespondanse ble saken forelagt El-klagenemnda, som ga hytteeieren medhold,
men Energiverket ville fortsatt ikke dekke hytteeierens utgifter. Hytteeieren forela saken
for eget forsikringsselskap, som var villig til å dekke utgiftene for skaden, siden den var
"plutselig oppstått". For andre hytteeiere i samme situasjon er det viktig å være klar over
denne erstatningsmulighet.

10.4.

Sommerarrangement i juli/ august?
Det virket som det var positiv stemning blant medlemmene for et familiearrangement til
sommeren. Styret vil derfor arbeide med noen ideer til dette og sende ut melding som
vanlig med medlemsbrevet i juni

10.5.

Reguleringsplan Midthøgde/Buahaugen
Det har vært kontakt med:
utbyggerne via Erik Sollien i Areal+ og grunneier Ivar Høyne, kommunens Planutvalg og
Sweco Grøner, for å være orientert om status for revisjonen av planene etter innspillet fra
kommunen i 2005. Saken ennå ikke kommet tilbake til kommunen da det arbeides med
plan for avløp (gråvann), beregnet ferdig i løpet av vinteren/våren 2006 og det pågår en
diskusjon om omlegging av veien forbi Rennsenn. Kommunen har stadfestet at
utbyggerne skal ha ansvar for å regulere og bygge ny vei utenom Rennsennstølen. Det
pågår også arbeid for å beregne hva det vil koste å legge kloakk til bygda. Styret følger
saken videre og gi nye innspill når planen blir lagt ut til høring.

10.6.

Utvidelse av Ormtjernkampen Nasjonalpark
Stortinget har gjennom behandling av St. meld. nr. 62 (1991-92) Ny landsplan for
nasjonalparker og andre større verneområder i Norge (Nasjonalparkmeldinga) gitt
tilslutning til at det skal utarbeides et forslag til om utvidelse av Ormtjernkampen
nasjonalpark. Ormtjernkampen er i dag Norges minste nasjonalpark (ca 9 km2) og ble
opprettet i 1968. Formålet er å ”bevare et naturmiljø med urskog og østlandsk
fjellandskap i naturlig tilstand der dyre- og plantelivet får utvikle seg mest mulig fritt,
samtidig som området skal gi mulighet for opplevelse av uberørt natur”. Området som
utredes er totalt ca 1365 km2 stort og berører kommunene Etnedal, Gausdal, NordAurdal, Nordre Land, Nord-Fron, Sør-Fron og Øystre Slidre (hvorav det planlegges å
innlemme ca 2/3 av statsalmenningen. Oppstartsmelding ble sendt ut i april 2006, med
frist for innspill 1. august 2006. Verneforslag og konsekvensutredning skal etter planen
sendes på høring høsten 2007. Endelig vedtak i Regjeringen kan tidligst ventes i 2008.
Styret vil følge saken og gi innspill til meldingen og konsekvensutredningsprogrammet.
(Etter påske har Vangsjøen Vel mottatt dette som høringsinstans)

10.7.

Nytt fra Valdres Energiverk:
Med toveisterminal kan strømforbruket avleses automatisk og man trenger ikke lenger å
sende inn måleravlesning. Utbyggingen er inne i siste fase, og det er alt vesentlig hytter
som står igjen. Det er viktig at så mange som mulig av hytteeierne tar kontakt for
montering når de skal på hytta. http://www.veas.no

10.8.

Glimt fra Familie-dagen 30 juli 2005
Det ble vist fine bilder fra en vellykket familiedag og vi retter en stor takk til fotograf Rolf
Ivar Karlsen for fine bilder!

Sak 11.
11.1.

EVENTUELT
Forslag til styreaktiviteter
Det ble gitt oppfordring til styret om å arbeide med tilrettelegging av tur/naturløyper for
barn og for eldre og gjerne sette opp en benk eller to i tillegg til den som alt er satt opp
ovenfor Vangsjøen Høyfjellstue. Styret vil se på dette, eventuelt som en del av et opplegg
for en familiedag til sommeren.

11.2.

Vintersnuplass ved enden av Bergo-vegen
Det ble påpekt at det i dag parkeres en del biler der brøytinga på Bergo-vegen ender slik
at det blir problematisk å snu for biler som ikke kan/skal parkere der. Styret ble oppfordret
til å kontakte Vegstyret for å finne en bedre løsning, i.e. brøyte en parkeringsplass.
Vangsjøen/Oslo, 13. april 2006
For Styret

Sissel Brinchmann (sign)
Sissel Brinchmann,
Styreleder

