
 

 

 

VANGSJØEN VEL 

Årsmøte 2019 - Referat 
 

Årsmøtet ble tradisjonen tro holdt skjærtorsdag, noe som i år ble 18. april 2019, kl. 16:00 til ca 
17:30 i varmestuen på Wenches fjellkafé, Buahaugkrysset. 
 
Det var til stede representanter for 27 hytter. 
 

1. Valg av møteleder. Torkild Waagaard ble valgt ved akklamasjon. 

 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent av årsmøtet. 

 
3. Årsberetningen for 2018, som var vedlagt innkallingen, ble gjennomgått av Rolf Jørn 

Karlsen. Innsatsen for verving av medlemmer fikk spontan applaus. 
Sissel Brinchmann informerte om omleggingen av vellets nettside, som hun har hatt 
hovedansvaret for. Du finner den på http://vangsjoenvel.org/ . Bruk denne! 
 

4. Revidert regnskap 2018. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Godkjenning fra 
revisor var også vedlagt.       
 

5. Orientering fra Mellad’n turløyper (MT) ved Morten Ek, som er vellets representant i 
MT. 
Normalt skal alle løyper være kjørt innen kl 10:00 på lørdager i sesongen, og ekstra 
kjøringer i ferieuker.  
Det er siste år brukt kr 120 000,- på utbedring av traseen og klopper fra Lie. Nå 
gjenstår arbeider fra Stopp 10 til Vangsjøen. MT håper å få gjort dette denne 
sommeren, kanskje med innleid krattknuser. Kommunen har ikke økt tilskudd til 
løypekjøring ifm innføring av eiendomsskatt, men det er mulig å søke kommunen om 
tilskudd til trase-utbedringer mm. 
Det arbeides med vellene på Hestekampen og Luskeråsen om sammenkobling av de 
to tilførselsløypene til en full runde. Det er ikke avklart hvem som i så fall skal betale for 
den nye runden. 
Det skal avholdes fellesmøte med alle løypelag og kommunen om organisering og 
fordeling av utgifter. Det kom innspill fra årsmøtet om å jobbe aktivt for at ikke 
Beitostølenområdet alltid prioriteres langt høyere enn andre områder. Det ble også 
uttrykt ønske om at referat fra dette fellesmøtet blir gjort tilgjengelig for alle 
medlemmene i vellet. Per Koch spilte inn at hovedtraséen, dvs Beito – Danebu burde 
være fullfinansiert av kommunen. 
Morten Ek oppfordret alle som spiller i Norsk Tipping, om å sette opp MT som mottaker 
av «Grasrotandelen». 
 

6. Innkomne forslag: 
Per Koch hadde innen fristen sendt inn følgende forslag: 
«Årsmøte bevilger kr. 25.000 i støtte til Mellad´n Turløyper, og oppfordrer øvrige 
velforeninger i området om å gjøre det samme.» Bakgrunnen er bl.a. underskuddet for 
Mellad’n Turløyper i fjor og at Vangsjøen vel med økt kontingent har økonomi til å 
støtte løypelaget. 

http://vangsjoenvel.org/
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Det ble noe diskusjon om en slik bevilgning ville redusere vellets muligheter for å støtte 
økt skogrydding.  
Styret støttet forslaget, og det ble vedtatt av årsmøtet mot en stemme. 
 

7. Budsjettforslaget for 2019 ble fremlagt av kasserer Cai Birger Nesset. Han opplyste 
at det var en meget nøktern budsjettering av kontingentinntekt. Budsjettet ble vedtatt 
ved akklamasjon. 
   

8. Valg. Valgkomiteens innstilling ble lagt fram. Den var som følger: 
 

Leder:                                 Rolf Jørn Karlsen, 2 år       (Gjenvalg) 
Styremedlem:               Svein Taksdal, 2 år                       (Gjenvalg) 
Styremedlem:           Grete Marie Rogne, 1 år             (Ikke på valg) 
Styremedlem:               Cai Birger Nesset, 1 år                 (Ikke på valg) 
  
Grunneierrepresentant:       Anne Karine Milo   (Gjenvalg) 
  
Revisor:                        Tor Løken, 2 år   (Gjenvalg) 
 

Ny valgkomite (alle stiller til gjenvalg) 
• Oddrun Rudi, leder 
• Frøydis Langset 
• Gunder Skiaker 
 
Alle ble valgt ved akklamasjon. 
 

9. Eventuelt 
Det ble noe diskusjon om hvordan vellet kan legge til rette for økt avvirking av skogen 
som tar over mye av det gamle beitelandskapet. Skog over 840 moh. er i 
utgangspunktet vernet, og det kreves egen søknad for større avvirking.  
Medlemmene oppfordres om å gi innspill til hvilke områder man ønsker å prioritere for 
skogavvirking. Det bør være steder der mange vil ha glede av ryddingen. 
 
Det kom innspill fra salen med oppfordring om å begrense bruk av utelys, særlig unngå 
at det står på når hytta/stølen ikke er i bruk. 
 
Rolf Jørn understreket verdien av å ha en aktiv velforening. Han la til at vi ønsker å 
invitere til økt samarbeid med nabovellene. Dagen styre ønsker en retning i arbeidet 
som kan oppsummeres med stikkordene: økt kunnskap om natur og kultur hos 
medlemmene, tilrettelegging med stier og løyper inkluder klopper, skilt mm, og 
bevaring av kulturlandskapet gjennom skogrydding.  
 
Rolf Jørn avsluttet og takket for et godt møte, med interesserte og engasjerte 
medlemmer! 
 


