
VANGSJØEN VEL ÅRSBERETNING 2019 

 

____________________________________________________________________________________ 
VANGSJØEN VEL – post@vangsjoenvel.org  

Styreleder Rolf Jørn Karlsen, mobil 901 64 293 e-post:  rolfjorn.karlsen@fellesforbundet.no – Vellets bankkonto: 05400847136 

 

Årsmøtet ble tradisjonen tro holdt skjærtorsdag, noe som 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.. Referat fra årsmøtet er tidligere sendt 

ut, og finnes også på hjemmesiden: http://www.vangsjoenvel.org/%20aarsmoeter/aarsmoeter.html 
 

Styret konstituerte seg slik etter årsmøtet: 
 

Styreleder:  Rolf Jørn Karlsen 
Tlf:  901 64 293 rolfjorn.karlsen@fellesforbundet.no 
 

Kasserer: Cai Birger Nesset 
Tlf: 970 98 188 cgnesset@gmail.com  

Sekretær: Svein Taksdal  
Tlfl: 957 60 728 staksdal@gmail.com   

Styremedlem: Grete Marie Rogne 
Tlf: 990 31 483 gretemarierogne@hotmail.com  
 

 

Det er i løpet av året arbeidet med følgende saker:       
 

Postombæring  
Også i år organiserte vellet postombæring i sommersesongen, men vår tidligere faste «postmann», kunne ikke lenger ta 
jobben av helsemessige årsaker. I år var det Wenche Skogen, som også driver fjellkaféen, som tok postruta fra lørdag 
29. juni til og med 16. august. Hun leverte onsdager, torsdager, fredager og lørdager.  
Styret synes nå ordningen belaster budsjettet forholdsvis mye, samtidig som det er færre som benytter seg av ordningen. 
Styret mener derfor at ordningen bør avvikles. 
 

«Bålplassen» 
Bade-/bål-plassen ved Rabalsbekken er holdt i orden også denne sesongen. Vi har inntrykk av at denne rasteplassen er 
svært populær, og det er hyggelig å se at alle behandler den pent og forlater stedet ryddig og fint. Tusen takk! 

Familiedagen 10. august med tema «Fisk» 
Det ble et positivt og vellykket arrangement på Wenches Fjellkafé med orientering om hvordan få fisk og 
hvordan behandle fisk. Mange, ikke minst barna, fikk øvd seg på å flå abboren - som jo er en 
delikatesse! Og flere fikk lære og se de små krepsedyra i magen på ørreten - som gir næring og flott 
rødfarge. 
God veiledning av tidligere fjelloppsynsmann Reidar Gran og vellets leder, Rolf Jørn Karlsen. Ca 30 fikk 
gleden av å delta på dette. 

Vegetasjonsrydding og hogst – ”Skoggruppa” 
På dugnaden 5. oktober stilte 17 velmedlemmer fulle av energi og pågangsmot. Dette viser at dugnad 
nytter! Det ble ryddet videre på nedsiden av veien fra fjellstuen i retning av fjellkiosken fra der fjorårets 
dugnad avsluttet. Det er håp om et mer åpent landskap ved Vangsjøen takket være nært samarbeid 
med grunneierne og superdugnadsvillige velmedlemmer. Spesielt stor takk til Erling Fossberg med 
sønner som stilte opp med to traktorer og vinsj og ikke minst Wenche Ringstad som lot oss gjøre dette 
på sin eiendom. Er stolt av vellets medlemmer og grunneiere, som stiller opp på denne måten. 

Kontakt med vegstyrene 
Styret har i årsmøteperioden ikke hatt kontakt med vegstyrene. Styret vil gjenoppta denne kontakten 
med sikte på videre samarbeid og kontakt med begge vegstyrene. 

Samarbeid med Mellad’n Turløyper (MT) 
Mellad’n Turløyper sitt formål er å ivareta opparbeidelse og vedlikehold av hovedløypene i området. Det enkelte hyttevel 
har ansvaret for at skiløypetraséen er ryddet og klar til kjøring av skiløyper i samsvar med MTs løyperyddingsinstruks. 
Vangsjøen Vels dugnads-/løypegruppe (”Jägerkorpset”) følger opp instruksene fra MT om hvilke deler av løypa som må 
jobbes med. Disse gjør en svært verdifull innsats for felleskapet. Vangsjøen vel sin representant i MT-styret, er Morten 
Ek. 
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Sist sommer ble det kjørt krattknuser fra Stopp 12 på Buahaugen og fram til Vangsjøen fjellstue, samt over Bukono. 
Dette gjør det lettere å få til gode løyper når det er lite snø. Løypene på Hestekampen og Luskeråsen er koblet 
sammen. Dette er tilførselsløyper som finansieres av de lokale velforeningene som også bestemmer hvor hyppig det 
skal prepareres. 
Det er helt nødvendig at hytteeiere bidrar slik at MT kan videreføre den gode standarden på løypenettet som vi alle etter 
hvert er blitt vant med. Styret i Vangsjøen Vel oppfordrer alle til å støtte MT på Vipps - konto 79234 Melladn Turløyper 
eller innbetaling til MTs konto: 2135.30.34550. 
Mye nyttig og god informasjon finner du på MT sin hjemmeside: http://melladn.leirin-skiloyper.no/ og også MT sin egen 
Facebookside: https://www.facebook.com/melladnturloyper/  
 

Oppfølging av Vangsjøen Vels hjemmeside og Facebook-side 
Vangsjøen Vel fornyet i starten av 2019 hjemmesiden, som er på samme adresse som tidligere: www.vangsjoenvel.org  
Tidligere styremedlem, Sissel Brinchmann følger fortsatt opp nettsidene på en glimrende måte.  
Og for dere på Facebook: vi har også egen side der. Du kan finne vellets Facebookside via vår hjemmeside 
www.vangsjoenvel.org eller søk opp «Vangsjøen Vel» på Facebook. 
 

Regnskap og medlemsliste 
Regnskapet for 2019 er revidert og vedlagt årsberetningen. Pr. 31.12. 2019 hadde vellet registrert 139 hytter/støler med 
medlemmer. Ønsker du medlemsliste tilsendt? Kontakt post@vangsjoenvel.org  eller sekretær Svein Taksdal på 
staksdal@gmail.com . 
 
 

Bærum/Skien/Rogne, 17.mars.2020 
 

 
 
  
Rolf Jørn Karlsen  Cai Birger Nesset   Grete Marie Rogne  Svein Taksdal  
Styreleder  Kasserer  Styremedlem   sekretær 
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