ÅRSBERETNING FOR 2008
Årsmøtet 2008 ble holdt Skjærtorsdag 20. mars 2008, på Vangsjøen Fjellstue. (Referatet fra
årsmøtet var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i juni 2008.)
Resultatet av valget ble:
Styremedlemmer:
•
Oscar Andersen-Gott (ny) Trond Fremstad (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:
Styremedlem:

Per E. Koch
Oscar Andersen-Gott

Styret har siden årsmøtet 2008 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 2008 ble organisert som et samarbeid mellom flere vel. Det er
vanskelig å få til levering hver dag, men styret vil fortsette samarbeidet med de andre
vellene og se om man kan finne en ennå bedre ordning.

•

Skiløyper/turstier:
 Mellad’n Turløyper: Vellet er godt fornøyd med den høye standarden på løypenettet og
oppdaterte meldinger på www.skisporet.no og sms. Husk at et godt løypenett er viktig for
tur- og friluftsgleden om vinteren. Vi oppfordrer alle til å betale inn til MT når giroen
kommer.


Øvrig løypekjøring:

o Scooterkjøring mellom Vangsjøen og Øyangslia: styret videreførte avtale med Terje
o


Goflebakke for 2008 og 2009, men vil innlede samarbeid med Øyangen Vel om
kjøringen.
Styret har diskutert muligheter for andre scooterkjørte løyper og ønsker innspill fra
årsmøtet 2009. Slik kjøring vil være avhengig av kommunens løypeplan (se nedenfor)

Løypeplan for Øystre Slidre: Styret har jevnlig kontakt med kommunens om forslaget til
Løypeplan for Øystre Slidre. Det er inngått samarbeidsavtale mellom kommunen og
løypelagene bl.a. som grunnlag for driftstilskudd til løypelagene. Et samordnet info- og
merkesystem for hele kommunen er under arbeid. Løypeplan blir trolig endelig vedtatt i
løpet av ettervinteren/våren 2009.

•

Renovasjon: Styret holder kontakt med VKR. Vi har ikke fått melding om at noen har måttet
betale for levering av avfall som skal kunne leveres fritt til miljøstasjonen. Det blir også
gratis å lever restavfall på miljøstasjonene når man sorterer avfallet ved levering.

•

Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark (Huldreheimen)
”Ormtjernkampen – Skaget” eller ”Huldreheimen” er den siste store verneplanprosessen
Fylkesmannen i Oppland har ansvaret for. Den er en del av nasjonalparkplanen, som skal
være ferdig i 2010. Nå er konsekvensene for naturmiljø, bruk av naturressurser og
lokalsamfunnet ved en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark utredet. Fylkesmannen
vil nå drøfte konsekvenser og utforming av et konkret verneforslag med de lokale
referansegruppene. De to alternativene som er drøftet i utredingen, går i stor grad inn for
landskapsvernområder (LVO) i vårt område. Mer informasjon finnes på vellets hjemmesider
og på http://fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=29190

•

Familiedag/sommerarrangement på Bukono
Årets sommerarrangement/familiedag fant sted lørdag 2. august. Programmet tok for seg
historien om Valdres Skiferindustri og stølsliv på Bukono. Været ikke var helt
samarbeidsvilling og trolig årsaken til at kun 25 møtte frem, men dette programmet kan
gjentas. Styret jobber også med andre ideer til familiedag sommeren 2009 med tilknytning til
kulturminneåret.

•

Prosjekter
 Stølene ved Vangsjøen: styreleder har vært i kontakt med historielag, kommunens
kulturkonsulent og Valdres Natur- og Kulturparks kulturminnekonsulent for å samle
bakgrunnsstoff.
 Kulturminneåret: Kommunen jobber bl.a. med kulturminneløyper/stier og ønsker kontakt
med Vangsjøen Vel for om mulig å etablere noe i vårt område.

•

Fisking og fiskekort
Fiskekort selges bl.a. på Vangsjøen Fjellstue for stangfiske fra land i de private vannene
Rensenn, Vangsjøen og Yddin. Det arbeides med å få til et felles fiskekort som gir adgang
til å fiske med stang fra land i alle nærliggende private vann, inklusive Rabbalsvann og
muligens Røyrivann.

•

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: Vellet har holdt jevnlig kontakt med de nye eiere
Gro Malmer og Petter Kolve som overtok 1.1.08. og drøftet saker av felles interesse.

Regnskapet for 2008 er revidert og vedlegges innkallingen til Årsmøtet.
Pr. 31.12. 2008 hadde vellet 138 ordinære medlemmer og ca 20 familiemedlemmer.
Oslo, 4. mars 2009
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