Årsmøte 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I VANGSJØEN VEL, TIRSDAG 3. april 2012
STED: VANGSJØEN FJELLSTUE. TID: kl. 16:00 – 17:30


ÅPNING/VELKOMMEN
Styreleder Sissel Brinchmann ønsket velkommen til møtet. Det var rundt 50 personer
tilstede, av disse 34 stemmeberettigete. Et godt fremmøte tross skifte av dag og ikke ideell
påske hva skiføre angikk.



VALG AV DIRIGENT
Årsmøtet valgte styrelederen til møtedirigent.



GODKJENNELSE AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Innkalling var sendt ut inne fristen vedtektene setter og saksliste ble godkjent.



ÅRSBERETNING FOR 2011
Denne var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Årsberetningen ble gjennomgått.
Godkjent av årsmøtet.



GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 2011
Regnskapet, som var sendt ut sammen med møteinnkallingen, ble revidert versjon lagt fram
av kasserer Trond Fremstad. Revisor hadde ingen anmerkninger. Godkjent av årsmøtet.



FASTSETTELSE AV KONTINGENTSATSER FOR 2013
Styrets forslag om uendrede satser: kr 200,- for vanlig medlem
og kr 100,- for familiemedlem ble godkjent.



BUDSJETTFORSLAG FOR 2012
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:
Trond Fremstad (gjenvalg)
Inger Moe (ny).
Revisor for en periode på 1 år:
Tor Løken (ny)
***
Valgkomité for 1 år:
Jan Sagsveen (gjenvalg), Oscar Andersen-Gott (ny) og Cai Birger Nesset (ny)
Representant for støls- og grunneierne for 1 år:
Anne Karine Milo (gjenvalg)
Alle kandidater ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.
Representant for Vangsjøen Vel og styremedlem i Mellad’n Turløyper (MT)
er Einar Skage Andersen.

***



ORIENTERINGSSAKER
a. Postombringing sommeren 2011 – erfaringer – og planer for 2012
Medlemmer som har benyttet postombæringstilbudet har rapportert at de er fornøyde med
dette. Paulsrud har sagt seg villig til å fortsette også sommeren 2012. Styret vil på ny
kontakte andre hytte- og stølsvel for å få flere med på ordningen. Beskjed vil komme med
sommerbrevet i juni.
b. Løypekjøring. Erfaringer fra siste sesong.
Mellad’n Turløyper:
En vedtektsending på årsmøtet i oktober medførte at styret i Mellad’n Turløyper nå består
av en representant fra hver av alle velforeningene som er knyttet opp mot løypenettet, i
tillegg til representanter for grunneiere, Rogne IL og Vangsjøen Fjellstue. Ny styreformann
er Håvard Menken (Luskeråsen). Vangsjøen Vels styremedlem er Einar Skage Andersen
og Sissel Brinchmann leder valgkomiteen
Løypene kjøres med maskin så tidlig som snøforholdene tillater. Nye traseer og løyper er
etablert i vinter.
c. Øystre Slidre Kommunes skiløypeplan (2012 - 2015)
Kommunen har prioritert utarbeiding av sti- og løypeplan med følgende bakgrunn:
• Godt tilrettelagt turtilbud (fottur, sykkel og ski) viktig for innbyggerne, tilreisende og i
næringssammenheng.
• Sentralt i videreutvikling av kommunen som reiselivs-kommune, som grunnlag for
utvikling av tilleggsnæring i landbruket og som grunnlag for helse, trivsel og identitet.
• Planprosess og helhetsenking vil redusere evt. konflikt mellom ulike interesser.
• Kommunens rolle i tillegg til lovpålagte oppgaver vil være som planmyndighet,
tilrettelegger og samordner.
Mellad’n Turløyper har sendt høringsuttalelse.
MT fikk ros og det ble oppfordret til at samtlige husstander innbetaler kr. 500 for løypekjøring (og da få sms varsling om løypekjøring).
Styret ble også bedt om å oppfordre MT til – om nødvendig – å etablere en bedre avtale
med Rogne I.L. m.h.t. rydding av briskekjerr i løypetraseene, Det gjelder også i de nye
løypene som MT nå kjører.
d. Øystre Slidre kommune har gjennomført adressering av hytter og støler. På kommunens
hjemmeside er det nå lagt ut nye kart med korrekt angivelse av de nye adressene for
hytter og støler. Vellet kan ikke se av disse kartene hvem som eier de enkelte
hytter/eiendommer. Tidligere årsmøter har ønsket å lage nye medlemslister basert på
adressene og gruppert i områdene. Mange medlemmer har ytret ønske om dette.
Styreleder oppfordret om å sende inn informasjon om ny adresse og styret vil sende ut en
påminnelse om dette
e. Familiedagen 2011 og 2012
Se årsberetningen. Sommerarrangement i juli/august 2012: Styret ber alle om innspill og
ideer.
f.

Idébank på hjemmesiden
Det ble foreslått at vellets hjemmeside (www.vangsjoenvel.org) bør inneholde en idébank
med oppfordring til medlemmer om å komme med forsalg til styret om aktiviteter og tiltak.

g. Nytt medlem et nytt medlem meldte seg inn på årsmøtet.
Oslo/Vangsjøen 3. april 2012
Styret

.
VANGSJØEN VEL: styreleder Sissel Brinchmann, tlf 908 20 939, Gamlehagen 23, 1151 Oslo.
Sekretær Per E. Koch, tlf 22007750 Postboks 50, Sentrum, 0101 OSLO
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