ÅRSMØTEREFERAT

VANGSJØEN VEL
ÅRSMØTE I VANGSJØEN VEL, SKJÆRTORSDAG 20. mars 2008
STED: VANGSJØEN FJELLSTUE. TID: kl. 16:00 – 18:15












ÅPNING/VELKOMMEN
Formannen Sissel Brinchmann ønsket velkommen til møtet. Det var 66 personer tilstede, av
disse 35 stemmeberettigete.
VANGSJØEN VEL HEDERSPRIS 2008
Hedersprisen ble i år delt ut for niende gang og gikk til Jan Sagsveen. 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 innsats
for Vangsjøen Vel, som styremedlem i en lang og veldig aktiv periode, som har opprettet og
vedlikeholdt stort nettverk (med Øystre Slidre kommune, med Vangsjøen Fjellstue, idrettslag,
grunneiere og hytteeiere i vårt og i naboområdene og med hytte- og stølsvellene i vårt
område, spesielt når det gjelder skiløyper). Fremfor alt fikk han hedersprisen for sin sentrale
rolle i å etablere Mellad’n Turløyper i 2003. Prisen var tradisjonen tro et malt trefat av Tutta
Solberg, Etnedal.
EN TAKK TIL VANGSJØEN HØYFJELLSTUES AVGÅTTE VERTSKAP
Vangsjøen Vel har hatt et godt og hyggelig samarbeid med Wenche og Otto Kåre Skogen i
deres vertskapsperiode. Et ”Tutta Solberg”-fat med paret foreviget foran peisen var det
håndfaste beviset på vellets takk.
VALG AV DIRIGENT
Formannen var møtedirigent.
Godkjennelse av innkalling og saksliste
Innkalling var sendt ut inne fristen vedtektene setter og saksliste var godkjent.
Årsberetning for 2007
Denne var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Årsberetningen ble gjennomgått.
Godkjent av årsmøtet.
Godkjenning av revidert regnskap for 2007
Regnskapet, som var sendt ut sammen med møteinnkallingen, ble lagt fram av kasserer
Trond Fremstad. Revisor hadde ingen anmerkninger. Godkjent av årsmøtet.

(Som en oppklaring til utgifter i forbindelse med familiedagen bør det opplyses at vertskapet Jorunn og
Rolf Ivar Karlsen ikke ønsket penger til dekning av sine utgifter, slik vellet tilbød. Utgiftsposten
reflekterer derfor blomster som ble innkjøpt til vertskap pluss de mange som hadde medvirket til å få
programmet i stand)







Fastsettelse av kontingentsatser for 2009
Styrets foreslag om endrede satser: kr 150,- for vanlig medlem
og kr 75,- for familiemedlem ble godkjent. (I sin merknad nevnte kasserer at styret har valgt å
reflektere den nye satsen i budsjettet for 2008, da den overveiende del av medlemskontingenten blir innbetalt før årsskiftet)
Budsjettforslag for 2008.
Budsjettet, som var sendt ut sammen med møteinnkallingen, ble lagt fram av kasserer Trond
Fremstad. Årsmøtet godkjente budsjettet.
Valg:
Valgkomiteens forslag som medlemmene hadde mottatt med innkallingen, ble presentert og
Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:
Oscar Andersen-Gott (ny)
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Trond Fremstad (gjenvalg).
Revisor for en periode på 1 år:
Marinius Mortensen (gjenvalg)

***
Styret innstilte på gjenvalg av valgkomitéen for 1 år:
Ole G. Melby , Rolf Bjerke Paulssen og Jon Tveit
Styret innstilte på ny representant for støls- og grunneierne for 1 år:
Anne Karine Milo
Alle kandidater ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.
***
Leder av Mellad’n Turløyper er Svein Arild Hildrum, som også er kontaktperson for
Vangsjøen Vel i MT.


Orienteringssaker
a. Spørreskjema – orientering om bruk
Styret hadde sendt ut et spørreskjema for å kartlegge velmedlemmenes prioriteringer.
Av de foreløpig innkomne svarene – bare 30 – tyder mye på at mange oppfatter
postdistribusjon om sommeren som meget viktig. Vi vil derfor oppfordre de medlemmer
som IKKE allerede har besvart og returnert et utfylt skjema, sørge for at det blir gjort nå!
Husk at det er aldri for sent å få tilbakemelding fra medlemmene!
Styret vil komme tilbake til en oppsummering av spørreskjemaene i sommerbrevet til
medlemmene.
b. Postombringing sommeren 2008
Det nye vertskapet på Vangsjøen Fjellstue ser seg ikke i stand til å forestå
postdistribusjon sommeren 2008. Av de fremmøtte på Årsmøtet var svært mange
interesserte i å beholde en ordning. Styret vil kontakte de andre hytte- og stølsvellene
og jobbe med en ordning. Beskjed vil komme med sommerbrevet.
c. Stølene ved Vangsjøen – forslag til prosjekt
Rolf Bjerke Paulssen orienterte om et forslag fra Gunder Skiaker og ham selv om å lage
et hefte om Stølene ved Vangsjøen (Se vedlegg med innholdsoversikt). Vangsjøen Vel
har søkt om kulturtilskott på kr 5.000,- fra Øystre Slidre Kommune. Rolf Bjerke
Paulssen, Sissel Brinchmann og xx?? m.fl. går inn i en redaksjonsgruppe. Man tar sikte
på å ferdigstille prosjektet i 2009.
d. Hjemmeside for Vangsjøen Vel
Formannen presenterte et utkast til hjemmeside for Vangsjøen Vel, nå som svært
mange av vellets medlemmer har tilgang til Internet. Det vil fortsatt bli sendt ut
informasjon til dem som ikke har slik tilgang tre ganger i året. Hjemmesiden – som vil få
adressen www.vangsjoenvel.org (domene er kjøpt, men ikke aktivt ennå) – vil etter
planen være klar i løpet av mai 2008.
e. Løypekjøring. Erfaringer fra siste sesong
Mellad’n Turløyper (http://melladn.leirin-skiloyper.no) og Leirin Skiløyper AS
(http://www.leirin-skiloyper.no) har nå egne hjemmesider der løypekjøringen kan følges.
I tillegg kan man sjekke online GPS brøytevarsling på www.Skisporet.no
f. Salg av ”Krigsheftene”
Rolf Bjerke Paulssens hefte ”Trefningene ved Buahaugen og Rabalen 13. juni 1944” er
solgt til bibliotek i Oppland og Valdres, samt til Valdres Historielag, Øystre Slidre
Kommune og privatpersoner. Med de 12 eksemplarene som ble solgt på årsmøtet, har
vi igjen et opplag på 29 hefter.
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g.

Lag din egen NØDPLAKAT
Vanligvis blir det spurt etter adresse og kommune når en ringer etter hjelp, men mange
steder mangler nøyaktig adresse. Dette gjelder særleg hytter og støler. Uten adresse
kan det være vanskelig å forklare hvor en er. I slike tilfeller kan en nødplakat være god å
ha! På nettsiden http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html kan man lage en slik
nødplakat. Det du gjør er:
1. Klikk på "stedsnavn" i venstre kolonne.
2. Fyll inn navn på sted og kommune. (f.eks. Vangsjøen, Øystre Slidre)
3. Bruk piltasten til høyre dersom stedet du ønsker å finne ligger utenfor bildet.
4. Klikk på "Nødplakat" øverst i bildet.
5. Klikk deretter på huset, hytta eller stølen du ønsker å finne adressen til.
6. Skriv ut Nødplakaten og heng den på et godt synlig sted!

h.
i.

j.

k.

Sommerarrangement i juli/august
Styrets sekretær har tatt initiativet til et sommerarrangement/Familiedag på Bukonostølen. Nærmere opplysninger om tid og program vil komme med sommerbrevet.
Glimt fra Familie-dagen 28 juli 2007
Formannen viste bilder fra den meget hyggelige og vellykkete familiedagen på Rudistølen. Når vi får en hjemmeside, vil slike bilder bli lagt ut sammen med referat fra
arrangementet.
Andre saker :
 Et velmedlem har spurt om forhold knyttet til det digitale bakkenettet og
konsekvenser for Vangsjø området. Det faktiske forhold er at i Oppland er
bakkenettet åpnet og det analoge nettet stenger februar 2009. Man kan gå inn på:
http://www.ntv.no/dekningskart. Dette viser for Vangsjøen at det pt er:” Muligheter
for dekning/Sannsynligvis ikke dekning” Videre oppgis det at: ”Beste sender til
Vangsjøen (Øystre Slidre Kommune) er JETTA”. For å få inn TV-signalene fra
antennen (bord- eller tak-antenne) må det kobles en dekoder (mottakerboks) til TVapparatet; uten mottakerboks tilkoblet, vil TV’n ikke kunne vise bilder fra det digitale
bakkenettet. Velmedlemmer med (tak)antenne og dekoder som hadde forsøkt,
meldte om bra forhold, men dette er avhengig av hvor hytta/stølen ligger og
hvordan man retter in antennen.
 Veien over Rennsenn: Det ble fremsatt kritikk m.h.t. vinterbrøyting, og på den
dårlige, hullete forfatning veien over Rennsenn er i. Styret vil ta dette opp med
vegstyret.
 Nye medlemmer: Det ble registrert 5 nye medlemskap under årsmøtet.
Vertskapet på Vangsjøen Fjellstue
Gro Malmer og Petter Kolve er det nye vertskapet på Vangsjøen Fjellstue. Vellet
benyttet anledningen til å ønske dem velkommen og lykke til. Det er viktig for alle at
Fjellstua drives i samme ånd som tidligere og vi ser fram til godt og hyggelig samarbeid.
Ytringer fra representanter fra andre vel
En fra Rennsenn gav ros til Vangsjøen Vel for aktivitetsnivået og interessen fra
medlemmene
Oslo/Vangsjøen 30. mars 2008
Styret
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