ÅRSBERETNING FOR 2009
Årsmøtet 2008 ble holdt skjærtorsdag 9. april 2009, på Vangsjøen Fjellstue. (Referatet
fra årsmøtet var vedlegg til informasjonen til medlemmene som ble sendt ut i juni 2009.)
Resultatet av valget ble:
Styremedlemmer valgt for 2 år: Sissel Brinchmann (gjenvalg) og Per E Koch
(gjenvalg).
Revisor for en periode på 1 år: Marinius Mortensen (gjenvalg)
Valgkomitéen for 1 år: Ole G. Melby , Rolf Bjerke Paulssen og Jon Tveit
Representant for støls- og grunneierne for 1 år: Anne Karine Milo
Styret konstituerte seg som følger:
Leder: Sissel Brinchmann
Sekretær:
Per E. Koch
Kasserer: Trond Fremstad
Styremedlem:
Oscar Andersen-Gott
Styret har siden årsmøtet 2009 hatt tre styremøter, jevnlig epost og telefon kontakt 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 2009 ble organisert som et samarbeid mellom flere
vel, med levering hver ukedag. Styret håper at dette har fungerts bra og vil fortsette
samarbeidet med de andre vellene for å fortsette ordningen.

•

Skiløyper/turstier:
Løypeplan for Øystre Slidre: Styret har hatt kontakt med kommunen og våre
nabohyttevel i forbindelse med forslaget til Løypeplan for Øystre Slidre. Det er
inngått samarbeidsavtale mellom kommunen og løypelagene bl.a. som grunnlag for
driftstilskudd til løypelagene. Kommunens mål med skiløypeplanen 2009 - 2012 er å
få et helhetlig og variert tilbud med mange gode skiopplevelser for alle
brukergrupper. Viktige tiltak har vært å samordne både løyper og de mange
aktørene som er involvert i etablering og drift av et så omfattende løypenett som
kommunen har. Det har vært lagt vekt på å etablere ryddige og forutsigbare forhold
både for grunneiere og løypelag (inkl hytte- og stølsvel) gjennom skriftlige avtaler
mellom involverte grunneiere og kommunen. Det er også utarbeidet et informasjonsog merkesystem for hele kommunen.
Øvrig løypekjøring:
For Vangsjøen Vel og andre hyttevel i området ble det viktig å samarbeide for å få
scooterkjørt de løypene som løypeplanen tilsier. Øyangen Vel ønsket ikke å
samarbeide med de andre vellene om scooterkjøring. Som et resultat av dette, og
mangel på tilbakemelding fra dem med kjøreløyve for scooter i vårt område,
videreførte ikke styret tidligere avtale med Terje Goflebakke som kjører for Øyangen
Vel mellom Vangsjøen og Øyangslia. Det ble inngått avtale mellom de
samarbeidende vellene med Kjell Skattebo om kjøring av de ovenfor nevnte

-

-

-

•

scooterløypene. Styret vil foreta en evaluering av sesongen 2009/2010 for å vurdere
hva man bør gjøre neste sesong. Styret har også kontakt med kommunen som
innvilger kjøreløyve, og som bør legge til rette for at noen av dem med slik løyve
faktisk vil kjøre for hyttevellene. Vi ser også på i hvilken grad dette kan løses
gjennom Melladn Turløyper
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.
Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark (Huldreheimen)
Forslaget som ble sendt ut på høring i september 2009 omfatter tre vernekategorier:
nasjonalpark (NP), landskapsvernområde (LVO) og naturreservat (NR). Forslaget
omfatter følgende vernekategorier og areal for Øystre Slidre: Nasjonalpark: totalt
areal 583 km2, areal i ØS 146 km2 som utgjør 25% av totalareal. LVO: totalt areal
415 km2, areal i ØS 159 km2 – 38% av totalareal. Naturreservat: totalt areal 188
km2, areal i ØS 23 km2 – 12 % av totalareal. Totalt omfatter forslaget 328 km2 i Ø.
Slidre dvs. ca 30 % av kommunens totalareal. Forslag til vernegrenser er justert noe
og de viktigste endringene er at stølsområdene Sørre og Nørre Trøllåsen,
Synhaugen og Øysterli er tatt ut av forslag til verneplan.
Fylkesmannen har mottatt 146 uttalelser til høringsforslaget. Vangsjøen Vel sendte
sin høringuttalelse 5.11.09. Kopi ligger på vellets hjemmeside. Fylkesmannen skal
opp-summere høringen og så sende sin tilrådning til Direktoratet for naturforvaltning.
Målet til regjeringer er å gjennomføre nasjonalparkplanen gjennom å opprette 40
nye og utvide 14 eksisterende verneområder – inkl. Ormtjernkampen – i løpet av
2010. Mer informasjon finnes på vellets hjemmesider og på http://fylkesmannen.no/
hoved.aspx?m=29190.

•

Familiedag/sommerarrangement = dugnad
Sommerarrangement/familiedag i lørdag 1. august 2009 var ment som en dugnad
med mange involverte for å etablere en bålplass ved bekken ned fra Rabalsvatnet.
Fire spreke karer utgjorde dugnadsgjengen og gjorde en fabelaktig innsats! Du
finner bålplasse ca 400 meter fra der stien krysser bekken når du kommer fra
Vangsjøen Fjellstue. Dugnadsgjengen var Rolf Jørn Karlsen, Tor Løken, Oscar
Andersen-Gott og Per E. Koch. Vellet takker for en formidabel innsats og dette er
blitt en flott plass for små og store turgåere.

•

Prosjekter
 Hjemmesiden www.vangsjoenvel.org: styreleder holder siden oppdatert. Forslag,
bilder, ris og ros mottas med takk.
 Stølene ved Vangsjøen: styreleder og andre i vellet har vært i kontakt med
historielag, kommunens kulturkonsulent og Valdres Natur- og Kulturparks
kulturminnekonsulent for å skaffe mer stoff. I tillegg har vi fått interessant stoff fra
Lange-familien (utdrag av Vangsbuhistorien) og Kvarvingfamilien. Det er fortsatt
ikke helt klart når prosjektet kan bli ferdig, men vi takker for innspill så langt.
 Kulturminneåret: Kommunen jobbet bl.a. med kulturminneløyper/stier, men tross
ønsker om kontakt med Vangsjøen Vel for om mulig å etablere noe i vårt område,
hadde de ikke kapasitet til å gjennomføre dette.
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•

Fisking og fiskekort
Fiskekort selges bl.a. på Vangsjøen Fjellstue for stangfiske fra land i de private
vannene Rensenn, Vangsjøen og Yddin. Det arbeides fortsatt 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 eierne
Gro Malmer og Petter Kolve og drøftet saker av felles interesse.

Regnskapet for 2009 er revidert og vedlagt; blir fremlagt på årsmøtet.
Pr. 31.12. 2009 hadde vellet registrert 142 ordinære medlemmer og 22
familiemedlemmer.
Oslo, 8. mars 2010

Sissel Brinchmann (sign) Per E. Koch (sign) Trond Fremstad (sign) Oscar Andersen-Gott (sign)
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