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dt Venabygdsfiellet Vel

pRoToKOrL rm ÅnsnnØrr vrruaByGDsFJEtIET vEL DEN 14.AuGUsT 2021 l(L 15.00 - 17.00

Sted: Spidsbergseter Resort Rondang Venabygdsfiellet

Styreleder Bernt PrØsch gnsket velkomm€n.

Sakliste ihht. vedtekter §11:

Sak 1: Godkienning av innkallingen

Enstemmig godkient.

§ak 2: Godkiennelse av de stemmeberettigede

21med stemmerett, inkl. 6 fra s§ret + L fullmakt = 22 stemmer.

Totalt 24 isalen inkl. 3 ledsagere.

Sak 3: Valg av møteleder:

Bernt Prdsch Enstemmig valgt.

Sak 4: Valg av referent:

Bjdrn Ottar TorP Enstemmig valgt.

Sak 5: Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Terje Scavenius Enstemmig valgt

Erik Følling Enstemmig valgt

Årsberetning

Sekretær gjennomgikk årsberetningen.

Utfollende kommentarer, og innspillfra salen:

L

Sak 6:

{{ då
&r



{ t

Sak 7:

Sak 8r

o Leder orienterte litt ekstra om sommervedlikehold og framtidige prosjekter.

r på spørsmålfra saten om Ringebu kommune ifravær av Hytteforum har orientert

om planlagte aktiviteter på Venabygdsfjellet på annen måte kunne leder fortelle at

det har væfi lite nytt. I forbindelse med nve tras6er/kabler for strØffi, forberedes det

nå for fiber.
o Ros fra salen for aktiviteten siste året, spesielt det nye turkartet.

Årsberetning enstemmig god kient-

Regnskap for siste regnskaPsår

Kasser gikk gjennom regnskap, noter og rapport fra revisor

Regnskap enstem mig god kient.

Planer for kommende år og budsiett, herunder fastsettelse av kontingent

A) Planer for kommende år

. Videreføre prosjekt «Fiskekultivering».

. Stolpejakt videreføres.

. Gang åg sykkelsti/vei langs Rondevegen, fra avkjøring Gulltjønn til Rondevegen

CamPing.
. Se på ,*ligh"tene for å giøre noen stier bedre egnet for sykkel'

geåre muli-gheten for en iundtur utenom trafikk, rettet mot familier med barn og

sykkeltralle.
. sløtte prosjekter som går på stier, sommervedlikehold av skiløyper, klopper,

sykkeltraseer, osv.
. Arrangere dugnad i sommerstier. Utbedre klopper, rydding, osv.

. lnitieå ryddedugnader. For eksempel langs fylkesveien, andre behov?

Utfyllende kommentarer, oB innspill fra salen:

. For mulig sykketrute mellom Lundes og Spidsbergseter, anbefales det at denne

går om Vlnabu og langs Fiskeløysa mot Buhaugyegen, da unngår en

sykkehrafikk i bakken over Buhaugen'
. Siyret har sett på 6-7 aktuelle prosjekter for utbedring av sommerstier.
. Stikryss i sommerstier bør merkes med navn, som referanse til hvor krysset er'

På samme måte som skilØypekryss er merket'
. Fartsgrensen over fjellet. Fartsgrensen er g0km/t over fjellet- Gjenlom tidene

mange henvendelsÅr til veimyndighetene om å få denne nedsatt til 60, uten å

UkkÅ. Vellet bør benytte alle muiigheter til å kommentere fartsgrensen, for

eksempel når vifår muligheten til å uttale oss om nye hyttefelt.
. Former for «sivil ulydighåt», eller tittak for å giøre bilførere oppmerksomme på

farten.
. Grana begynner å ta overhånd på fjellet. Styret orienterte om at det er gode

muligheter for å få titlatelse fra grunneier til å fjerne grantrær som ødelegger

utsikt.
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B) Budsjett

Driftsinntekter / utgifter på nivå med siste år.

Totale inntekter: kr 346.500, - inkl. kr 107.500 overskudd fra2Ol2L

Totale utgifter: kr 345.500, - inkl. gjennomførte prosjekter 20121"

På utgiftsside er medtatt kr 167.000, - istøtte til prosjekter ifjellet.

Fiskekultivering: kr 20.000

Andre prosjekter: kr 147.000 (hoveddelen er sommervedlikehold i skiløyper)

Ngt turkart er medtatt med kr 40.000.
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C) Medlemskontingent

Videreføre nåværende medlemskontingent. Kr 200,- pr år. Hyttetilsyn kr 200,- pr år'
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Hand li n gspla n, budsjett og medlemskontingent enstem mig godkjent.

Det ble gitt en påminnelse om at årsmØtet i ?O2A vedtok å bevilge kr 200.000 av

sparekapital til opparbeidelse av tursti langs fylkesveg 27.

Sak 9: Behandling av innkomne forslag

lngen innkomne forslag

Sak 10: Valg v/valgkomiteen:

Alle valg enstemmig.
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BjØrn Ottar
Tqfr-z 7oh -2r ffi

Dato / signatur
To

Dato / signatur

Terje Scavenius, protokollunderskriver

/"t

Dato / signatur

Erik Følling protokollunderskriver

Funksjon: Navn:

Leder: Bernt Prøsch Gjenvalg, 2 år

Nestleder: Jon Arne Berger Ikke på valg

Kasserer: Dag Finn Erlandsen _ lkke på valg

Sekretær: Biørn Ottar Torp Gjenvalg,2 år

Styremedlem: Gerd Berit Lie Gienvalg 2 år

Styremedlem: Betsy Følling

Andre veru:
Revisor: Anita Steira Gjenvalg, 1år

Valgkomite: Tom Torkehagen nva lar
Valgkomite: Fred Nilsen lkke
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lkke på valg


