Årsberetning

ÅRSBERETNING FOR 2006
Årsmøtet 2006 ble avholdt 13. april 2006 og som vanlig på Vangsjøen Høyfjellstue. (Referatet fra
årsmøtet var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i juni 2006.)
Resultatet av valget ble:
•
Trond Fremstad og Erik Stang (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 (gjenvalg)
Styret konstituerte seg som følger:
•
Leder:
•
Kasserer:
•
Sekretær:
•
Styremedlem:

Sissel Brinchmann
Trond Fremstad
Trond Sollie
Erik Stang

Styret har siden årsmøtet 2006 hatt tre styremøter og det er sendt ut tre brev til medlemmene
(inklusive innkalling til Årsmøtet 2007).
Det er i løpet av året arbeidet med følgende saker:
•
•

•

Postdistribusjon sommeren 2006.
Skiløyper: Som vanlig stor aktivitet og deltakelse i driften av Mellad’n turløyper (MT).
Inneværende sesong er lagt opp som tidligere sesonger, og den standarden som hyttefolket
etter hvert er blitt vant til og setter pris på. Dette avhenger fortsatt av at både hytteeiere og
lokalbefolkningen er flinke til å støtte MT når giroen kommer i posten. Vellet er svært fornøyd
med den høye standarden løypenettet har fått og kommunen har sett på MTs organisering og
avtaler med grunneiere osv. i sitt forslag til løypeplan.
Løypeplan for Øystre Slidre. Kommunen har utarbeidet et forslag til Løypeplan for Øystre
Slidre som har vært ute på høring. Både Vellet og Mellad’n Turløyper har gitt uttalelser til
kommunens Sektor for kultur, utvikling og næring. Etter planen skal Løypeplanen behandles i
kommunens organer før påske 2007 og vedtas før sommeren.
Se: http://www.oystre-slidre.kommune.no/artikkel.asp?AId=399&MId1=1&Back=1

•

•

•

Løypekjøring med scooter mellom Vangsjøen og Øyangslia der vellet har videreført avtale
med Terje Goflebakke.
Renovasjon Det er stadig mye søppel rundt containere. I brev fra Vangsjøen Vel i august
foreslo vellet at VKR i tillegg til oftere tømming, kunne bedre sin informasjon til hyttefolket om
miljøstasjonene, priser og åpningstider. Det ble lovet at de skulle sende ut informasjonsbrosjyre
som kunne distribueres til alle medlemmene.
Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Det kom inn over 50 innspill til fylkesmannen,
hvorav sju dreier seg spesielt om forhold i Øystre Slidre, til oppstartsmeldinga og temaer for
konsekvensutredningen. Kommunen signaliserte ønske om at store deler av kommunen –
spesielt områder med aktiv stølsdrift - tas ut av planområdet og videre vurderinger i forhold til et
eventuelt framtidig vern. Så langt er ikke det etterkommet, men Fylkesmannen har presisert at
arealene innenfor planområdet ikke må betraktes som forslag til verneområde, men er under
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vurdering. I referansegruppa og kommunens kontaktutvalg er ulike problemstillinger tatt opp for
å prøve å få til en felles forståelse bl.a. for:
o Stølsdrift og muligheter og begrensinger ved et eventuelt vern.
o Gjengroing og hvordan takle dette.
o Reiselivets vilkår ved ev vern. Løyper, stier, guidet virksomhet med mer.
•

•

•

•

•

•

Familiedag 29.7.2006 på Vangsjøen. En meget vellykket dag med 40-50 deltakere. Styret
inviterte til nok en familiedag på Rabalen. Avdelingsleder Håkon Johs. Skarstad ved Bioforsk,
Løken holdt en times meget interessant foredrag om Valdres Natur- og kulturpark,
Merkevareprogrammet for Valdres, Lokalprodusert mat og arbeidet med utviding av
Ormtjernkampen nasjonalpark og grensen til Vangsjøen. Et fullstendig referat er sendt alle
velmedlemmer
Oppfølging av Familiedagen i 2005 med redigering av manus til beretningen om
krigshandlingene på Buahaugen i juni 1944.
Utbyggingsplaner i Midthøgde/Buahaugen-området. Styret har fortsatt fulgt med hva som
skjer med denne planen som kan gi betydelige inngrep og fortetning i området. Den står i
stampe grunnet kommunens generelle, foreløpige stans i alle reguleringsplaner i hytte- og
stølsområdene mens det utredes avløpsløsninger i fjellet. Noen grunneiere har sendt klage
til fylkesmannen pga de endrete forutsetninger under behandlingen av allerede innsendt
forslag til reguleringsplan. Kravet om at veien må legges utenom Rennsenn-stølen skaper
også problemer.
Kontakt med vegstyrene. Det har vært kontakt med styrene for Moane-Fullsenn vegen og
Bergo-Rabalen vegen, men ingen store nyheter å melde.
Kart over hyttene i Vangsjøen Vel området Kommunen har på sin hjemmeside kart som
viser alle eiendommer – inkludert hytter i vårt område. Styret arbeider med å oppdatere alle
hyttemedlems-numre og føye til de nye som det gamle kartet ikke omfattet.
Kontakt med Vangsjøen Høyfjellstue Vellet holder jevnlig kontakt og drøfter saker av felles
interesse.

Regnskapet for 2006 er revidert og vedlegges innkallingen til Årsmøtet.
Pr. 31.12. 2006 hadde vellet 131 ordinære medlemmer og 19 familiemedlemmer.
Oslo, 1. mars 2007
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