Årsberetning

ÅRSBERETNING FOR 2005
Årsmøtet 2005 ble avholdt den 24. mars 2005 og som vanlig på Vangsjøen Høyfjellstue. (Referatet
fra årsmøtet var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i juni 2005.)
Resultatet av valget ble:
•
Sissel Brinchmann og Trond Sollie (styremedlemmer for en periode på 2 år).
•
Marinius Mortensen (gjenvalg) som revisor for 1 år,
Styret innstilte på at følgende valgkomité for 1 år:
•
Jon Tveit (gjenvalg), Tor Løken (gjenvalg)og Rolf Bjerke Paulssen (ny)
Styret konstituerte seg som følger:
•
Leder:
•
Kasserer:
•
Sekretær:
•
Styremedlem:

Sissel Brinchmann
Ragne E. Hansen
Trond Sollie
Jan Sagsveen

Styret har siden Årsmøtet 2005 hatt tre styremøter og det er sendt ut tre brev til medlemmene
(inklusive innkalling til Årsmøtet 2006).
Det er i løpet av året arbeidet med følgende saker:
•
•

•

•

•

Postdistribusjon sommeren 2005
Skiløyper: Stor aktivitet og deltakelse i driften av Mellad’n turløyper – sammenslutningen som
organiserer rydding, merking, oppkjøring og det økonomiske for alle hovedløyper i området. Jan
Sagsveen i velstyret er formann i Mellad’n turløyper og i samordningskomiteen for alle
velforeningene. Også i år er det nedlagt mange arbeidstimer med rydding, merking m.m.
Sesongen 2005/2006 begynte dårlig, med altfor lite snø fram til uke 5. Det ble forsøkt kjørt med
snøscooter og sporlegger der det lot seg gjøre, og først i slutten av uke 7 var det snø nok til å
”pakke” puddersnøen til en solid såle og deretter mulig for løypemaskinen å kjøre opp de store
løypene. Det er solid økonomi i MT og kvaliteten på løypene oppnås takket være stor innsats
fra innleide løypekjørere i Leirin Skiløyper A/S. Vellet er svært fornøyd med den høye
standarden løypenettet har fått.
Løypekjøring mellom Vangsjøen og Øyangslia der vellet har videreført separat avtale fra
tidligere år.
Familiedag 30.7.2005 i Vangsjø-området. En meget vellykket gjennomført dag med omkring 70
deltakere. Takket være Rolf Bjerke Paulssens innsats var det svært interessante orienteringer
om krigshandlinger i 1944 og historie knyttet til disse, samt om botanikk og endringer i vekst og
flora i området.
Utbyggingsplaner i Midthøgde/Buahaugen-området. Styret har fulgt med på det fortsatte
arbeidet med planen som kan gi betydelige inngrep og fortetning i området. Det har vært
kontakt med utbyggerne via Erik Sollien i Areal+ samt med kommunens Planutvalg for å
være orientert om status for revisjonen av planene etter innspillet fra kommunen tidligere i
året. Saken er d.d. ikke kommet tilbake til kommunen, da det arbeides med en plan for
avløp, beregnet ferdig i løpet av vinteren/våren. Det pågår en diskusjon om omlegging av
veien forbi Rennsenn og kommunen stadfestet nylig at utbyggerne skal ha ansvar for å
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regulere og bygge ny vei utenom Rennsenn. Det pågår også arbeid for å beregne hva det vil
koste å legge kloakk til bygda.
•

•

Kontakt med vegstyrene
Det holdes jevnlig kontakt med vegstyrene for Moane-Fullsenn vegen og Bergo-Rabalen
vegen.
Kontakt med Vangsjøen Høyfjellstue

Regnskapet for 2005 er revidert og vedlegges innkallingen til Årsmøtet.
Pr. 31.12. 2005 hadde vellet 126 ordinære medlemmer og 18 familiemedlemmer
Oslo, den 19. mars 2006
Trond Sollie
Sekretær

Sissel Brinchmann
Styreleder

