ÅRSMØTEREFERAT
ÅRSMØTEREFERAT
INNKALLING TIL

ÅRSMØTE I VANGSJØEN VEL 2007
Skjærtorsdag 5. april 2007, på VANGSJØEN HØYFJELLSTUE
ÅPNING/VELKOMMEN:
Leder Sissel Brinchmann ønsket velkommen til møtet. Det var 66 personer tilstede.

Sak 1. VALG AV DIRIGENT

Jon Tveit ble valgt til møtedirigent.

Sak 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG SAKSLISTE

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

Sak 3. ÅRSBERETNING FOR 2006.

Denne var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Årsberetningen ble gjennomgått.
Godkjent av årsmøtet.
Under gjennomgangen ble en del saker kommentert:

3 a. Skiløyper/Mellad’n Turløyper: Svein Arild Hildrum orienterte fra Mellad’n Turløyper.
Prøveprosjekt med skøytetrase i Saur-runden: tilbakemelding fra skiløperne er at dette ikke
har mange tilhengere. MT står overfor noen utfordringer, bl.a. vil Leirin, som kjører løypene,
investere i større maskin, men den kan ikke passere broen ved Buahaugen. Det vurderes ny
trase ved Rabalen.
3 b. Løypeplan for Øystre Slidre: Når planen er godkjent vil medlemmene få beskjed
(sommerbrev)
3 c. Løypekjøring med scooter: Noen medlemmer bad om at den som kjører løypene mellom
Øyangslia og Vangsjøen kunne få beskjed om at de er litt dype og smale.
3 d. Kontakt med vegstyrene: Styret ble bedt om å ta kontakt med vegstyret for Moane-Fullsenn
vegen og be om at vegen ikke stenges etter påske. Kvaliteten på vegen skulle tilsi at den kan
være helårsveg. I tillegg påpeke at utbyggere reklamerer med at det er helårsveg (ref
Bjødnaholet)

Sak 4. GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 2006.

Regnskapet, som var sendt ut sammen med møteinnkallingen, ble lagt fram av kasserer
Trond Fremstad. Revisor hadde ingen anmerkninger. Godkjent av årsmøtet.

Sak 5. BUDSJETT FOR 2007.

Budsjettet, som var sendt ut sammen med møteinnkallingen, ble lagt fram av kasserer
Trond Fremstad. Årsmøtet godkjente budsjettet.

Sak 6. FASTSETTELSE AV KONTINGENTSATSER FOR 2008

Styret foreslo uendrede satser, nemlig kr 100.- pr år for medlemmer og kr 50.- for
familiemedlemmer. Satsene ble godkjent av årsmøtet, men forslag om å øke satsene vil
bli lagt fram på neste årsmøte.

Sak 7. VALG

Tor Løken la fram valgkomiteens forslag som medlemmene hadde mottatt med
innkallingen.
Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:
Per E. Koch (ny)
Sissel Brinchmann (gjenvalg).
Revisor for en periode på 1 år:
Marinius Mortensen (gjenvalg)

Styret innstilte på følgende valgkomité for 1 år:
Jon Tveit (gjenvalg), Rolf Bjerke Paulssen (gjenvalg).
Etter benkeforslag ble Ole G. Melby kandidat.
Alle kandidater ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.

Sak 8. ORIENTERINGSSAKER

8 a. Postombringing sommeren 2007 og erfaringer fra 2006

Styret vil fortsatt gjøre avtale med Vangsjøen Høyfjellstue og sørge for postordning
sommersesongen 2007. Wenche Skogen minnet om at de henter post hver dag, men
at man ikke kan påregne og få posten før tidligst kl 15, snarere mellom 16 og 17.
8 b. Framlegg til forskrift om hundehald i Øystre Slidre lagt ut til offentleg ettersyn.
8 c. Per E. Koch, medlem av Vangsjøen, Rensend og Yddin Grunneigarlag, redegjorde
for reglene mht stangfiske og fiskekort i disse private vannene. Røyrivann er ennå
ikke med, men kontakt til grunneierne her ble oppmuntret. Fiskekort for stangfiske i
disse vann vil også i 2007 bli solgt på Vangsjøen Høyfjellstue, og med de samme
satser som i 2006. Wenche Skogen viste til at det nå kan fiskes i Rabalsvatnet når
eget fiskekort er løst.
8 d. Nytt kart med avmerkete medlemshytter. Etter at nye medlemmer er kommet til,
og nye hytter er bygget trengte kartet en oppdatering. Kopi av nytt kart vil bli sendt
medlemmene med neste medlemsbrev.
8 e. Sommerarrangement i juli/ august 2007: Familiedag. Det ble vist bilder fra Familiedagen 29. juli 2006. Et hyggelig initiativ var kommet fra Ragnhild Skiaker og Rolf Jørn
Karlsen om å ha et sommerarrangement/familiedag på Rabalen rundt temaet ”Stølsliv
før i tida og nå”. Temaet knytter seg fint til fjorårets foredrag av Håkon Skarstad og
vellet takket for innspillet. Styret vil jobbe med planene sammen med initiativtakerne.
Dato for arrangementet blir trolig lørdag 28. juli eller lørdag 4. august 2007.

Sak 9. EVENTUELT
9 a.

9 b.

Villmannskjøring med scooter ved Rundemellen
Rolf Jørn Karlsen og Gunder Skiaker viste til at det i hele vinter er kjørt helt vilt
opp og ned Rundemellen med scooter. Siden dette er ulovlig vil forholdet nå bli
anmeldt til Øystre Slidre lensmannsmyndighet. Vangsjøen Vel støtter
anmeldelsen.
Sti mellom Buahaugen og Rabalen
Rolf Bjerke Paulssen viste til dugnaden som hadde ryddet løypa I Djupedalen sist
sommer og tok så opp spørsmålet om å få ryddet den gamle stien mellom
Buahaugen og Rabalen (som bl.a. var den som ble brukt i junidagene 1944). Stien
går forbi vannkilden (merket med skilt fra vegen). Stien er fortsatt synlig, men ikke
så lett farbar. RBP vil kontakte grunneier og få tillatelse til rydding.
Vangsjøen/Oslo, 6/16. april 2007
For Styret

Sissel Brinchmann (sign)
Sissel Brinchmann,
Styreleder

