Årsberetning

ÅRSBERETNING FOR 2007
Årsmøtet 2007 ble holdt skjærtorsdag 5. april 2007, på Vangsjøen Fjellstue. (Referatet fra årsmøtet
var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i juni 2007.)
Resultatet av valget ble:
Styremedlemmer:
•
Per E. Koch (ny)
•
Sissel Brinchmann (gjenvalg).
Revisor:
•
Marinius Mortensen (gjenvalg) som revisor for 1 år,
Styret innstilte på følgende valgkomité for 1 år:
Jon Tveit (gjenvalg), Rolf Bjerke Paulssen (gjenvalg) og Ole G. Melby (ny)
Styret konstituerte seg som følger:
•
Leder:
Sissel Brinchmann
•
Kasserer:
Trond Fremstad
•
Sekretær:
Per E. Koch
•
Styremedlem: Erik Stang
Styret har siden årsmøtet 2007 hatt tre styremøter og det er sendt ut tre brev til medlemmene
(inklusive innkalling til Årsmøtet).
Det er i løpet av året arbeidet med følgende saker:
•

•

Postdistribusjon sommeren 2007. Ordningen har fungert bra som i tidligere år. Eventuell
videreføring må diskuteres med de ny eierne på Vangsjøen Fjellstue.
Skiløyper/turstier:
- Mellad’n Turløyper: MT har nå sin egen hjemmeside der man kan lese om status
løypekjøring etc. og en link til Leirin Skiløyper inneholder værmelding etc. Se:
http://melladn.leirin-skiloyper.no og på sidene til Luskeråsen Vel www.luskeraasen.com finner
man referat fra MT’s årsmøte 02.06.07. Driften av Mellad’n turløyper (MT) er i god gjenge.
Budsjettet for kommende sesong er avhengig av frivillige bidragene, slik at MT kan videreføre
den gode standarden som vi alle etter hvert er blitt vant med. De ber ikke om en bestemt sum,
men antyder 400 kr for hele vinteren. Husk at et godt løypenett er med på å opprettholde eller
øke verdien på hytte-eiendommene i området. Vellet er godt fornøyd med den høye
standarden løypenettet har fått.
-

-

-

Annen løypekjøring med scooter mellom Vangsjøen og Øyangslia der styret har videreført
avtale med Terje Goflebakke for 2007/2008 men ønsker en vurdering av dette på årsmøtet
Løypeplan for Øystre Slidre. Kommunens forslag til Løypeplan for Øystre Slidre har vært på
høring og skulle vært vedtatt før sommeren 2007. Det mangler fortsatt avtaler med alle
involverte og det foreligger ikke noe nytt i saken siden forrige årsberetning.
Sti mellom Buahaugen og Rabalen
Denne stien er nå ryddet takket være stor innsats fra Rolf Jørn Karlsen, Jorunn og Rolf Bjerke
Paulssen. Tydelig skilting vil bli satt opp.

VANGSJØEN VEL: styreleder Sissel Brinchmann, tlf 22 74 68 58, Gamlehagen 23, 1151 Oslo.
Sekretær Trond Sollie, tlf 67801355. Sleiverudåsen 26, 1354 Bærums Verk
Vangsjøen Vels bankkonto: 0540 08 47136
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Fisking og fiskekort: Alt ligger nå tilrette for at det fra og med 1. juni 2008 vil gå an å få kjøpt
ett fiskekort som vil gi kjøper anledning til stangfiske fra land i følgende vann:
Rennsenn, Vangsjøen, Yddin og høyst trolig Røyri, da de 3 private eierne av Røyri har
signalisert at de ikke ser stangfiske fra land som noe stor inngripen i vannets fiskebestand.
Fiskekortet vil som før bli solgt fra Vangsjø Fjellstue. Vangsjø Vel oppfordrer derfor alle
fiskeinteresserte til å kjøpe fiskekort til sommeren slik at stangfisket blir med GOD samvittighet.
Renovasjon: Styret kontaktet VKR i forbindelse med at flere opplever å måtte betale for
levering av avfall som til miljøstasjonen, mens dette skal kunne leveres fritt. VKRs sjef Olle
Rosendal svarte oss at dette ikke skulle skje, og at han ville ta dette opp med miljøstasjonenes
ansatte. I tillegg har ellet drevet informasjon om regler og priser knyttet til levering av avfall og
resirkulerbare ting til miljøstasjonene. Se detaljer i medlemsbrevet til jul.
Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark ((Ormtjernkampen-Skaget). Referansegruppa
for Øystre Slidre hadde sitt siste møte 29.06.07. Det ble diskutert en diskutert en ”Grov skisse til
grenser for ulike aktuelle verneområder” og et ” Førsteutkast til bestemmelser for de ulike typer
verneformer som er aktuelle”. Befaringer ble holdt i Øystre Slidre 4.og12.9.07, men berører ikke
vårt område direkte.
Fylkesmannen i Oppland sendte et forslag til konsekvensutredningsprogram til Direktoratet for
Naturforvaltning i slutten av april. Forslaget var basert på grundige drøftinger med kommunene
og andre lokale aktører. DN har nå godkjent programmet med noen endringer, den største er å
kutte motorferdsel som eget tema. Det betyr ikke at temaet motorferdsel ikke vil bli utredet. Det
vil isteden bli behandlet spesielt under hvert av de andre temaene der det er aktuelt, som under
”landbruk og tamrein”, ”hytter og andre bygninger”, ”friluftsliv og naturopplevelser” (i forbindelse
med skiløyper), osv. Andre endringer er beskrevet i følgebrevet fra DN. Les mer om dette på
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=29190
Arbeidet vil munne ut i ett eller flere konkrete verneforslag med tilhørende konsekvensutredning. Etter planen vil dette bli sendt på høring våren 2008. Styret følger utviklingen
Familiedag/sommerarrangement 28.7.2007 på Rabalstølen. Vangsjøen Vel hadde den
tradisjonelle familiedag på Rabalen med over 90 deltagere. Tema for dagen var stølslivet før og
nå. Rolf Jørn Karlsen og familien på Rudi-stølen stod for opplegget sammen med Ragnhild
Skiaker. Et fullstendig referat er sendt alle velmedlemmer
Oppfølging av Familiedagen i 2005 : Rolf Bjerke Paulssen ferdigstilte heftet ” Krigshandlinger
på Buahagen og Rabalen i juni 1944”, som ble trykket i 200 eksemplarer. Endel ble solgt på
Familiedagen, og etter at Vellet overtok restopplaget på 80 er det solgt 35 eksemplarer til
velmedlemmer, Valdres historielag inkl lokallag, og flere bibliotek i Valdres. Heftet vil bli å få
kjøpt på årsmøtet.
Fisking og fiskekort
Som meddelt på årsmøtet har det i noen år vært solgt fiskekort på Vangsjøen Høyfjellstue der
kjøper gis anledning til stangfiske fra land i de private vannene Rensenn, Vangsjøen og Yddin.
Fiskekort for stangfiske i disse vannene vil også bli solgt på Høyfjellstua i år, og med de samme
satser som i 2006. Fordi eierne av Rabalsvann allerede i vinter bestemte seg for et eget
fiskekort-salg, må dessverre sportsfiskere i år belage seg på at 2 fiskekort må kjøpes på
Høyfjellstua dersom man ønsker rett til stangfiske i alle disse vann. Forhåpentligvis vil et felles
fiskekort - som gir kjøper anledning til å fiske med stang fra land i alle disse nærliggende private
vann (inklusive i Røyrivann) - kunne kjøpes til neste sommer. Jvf. vedtektene i Grunneigarlaget
som administrerer fiskekortsalget skal inntektene fra kortsalg anvendes til kultivering/pleie av
vannene. Styret i Vangsjøen Vel oppfordrer derfor alle sine fiskeinteresserte medlemmer til å
kjøpe fiskekort i år slik at ditt stangfiske både kan gjennomføres med god samvittighet for den
enkelte OG til nytte for fellesskapet slik at midler til pleie av vannene kan gjennomføres til glede
for alle etterpå.
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Utbyggingsplaner i Midthøgde/Buahaugen-området. Styret har fortsatt fulgt med i om det
skjer noe med denne planen som kan gi betydelige inngrep og fortetning i området, men den
står fortsatt i stampe.
Kontakt med vegstyrene. Det har vært kontakt med styrene for Moane-Fullsenn vegen og
Bergo-Rabalen vegen, men ingen store nyheter å melde.
Kontakt med Vangsjøen Fjellstue: Nye eiere – Gro Malmer og Jan Petter Kolve overtok
1.1.08. Vellet har holdt jevnlig kontakt med Wenche og Otto Kåre Skogen og drøftet saker av
felles interesse. Styreleder har tatt kontakt med de nye eierne og ønsket dem velkommen til
Vangsjøen, samt uttrykt ønske om et godt og nyttig samarbeid.

Regnskapet for 2007 er revidert og vedlegges innkallingen til Årsmøtet.
Pr. 31.12. 2007 hadde vellet 131 ordinære medlemmer og 19 familiemedlemmer.
Oslo, 14. februar 2008
Sissel Brinchmann (sign)
Styreleder

Per E. Koch (sign)
Sekretær

Trond Fremstad (sign)
Kasserer
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Erik Stang (sign)
Styremedlem

