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Innkalling til Årsmøte 

- Torsdag 9.april 2020 kl. 10.00 på Wenches Fjellkafe 

 
Dagsorden: 
 

1. Opprop 
2. Valg av møteleder, referent og en person til å undertegne protokollen 

sammen med møteleder og referent 
3. Årsberetning 2019 
4. Rapport fra Veikomiteen 
5. Rapport fra Løypekomiteen 
6. Regnskap 2019 
7. Budsjett 2020 
8. Valg 
9. Aktuelle saker 

a. Innkomne forslag 
b. Diverse 
c. Spørsmål 

 
Oslo, februar 2020 
 
Bente Persen 
Sekretær 
Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel 
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3. Årsberetning: 
 
Styret for 2019 har vært: 
Styreleder: Steinar Gjengaar  
Sekretær: Bente Persen 
Kasserer: Ida Rød Fredriksen 
Styremedlemmer: 

 Løype: Bjørn Gulliksen  
 Leder vei: Tore Møller  
 Vei: Vidar Larsen 

Valgkomite: 
 Johan Tidemand-Johannessen  
 Nina Foss Haugen  

Revisor: Hanne Dybwad  
 
Det har vært avholdt tre ordinære styremøter i perioden. Enkeltsaker har blitt løpende 
behandlet per e-post og telefon.  
 
Generell informasjon 
 
Gode og velfungerende hyttelag/hyttevellag er viktig for å videreutvikle Øystre Slidre 
som en god hyttekommune, og Midthøge og Søndre Rennsenn Vel har gått sammen 
med flere hyttelag/hyttevel i kommunen og laget en samarbeidsavtale med Øystre 
Slidre kommune. Partene har som mål og møtes to ganger i året. Du kan lese mer om 
dette på Øystre Slidre Kommune sin hjemmeside  www.oystre-slidre.kommune.no og 
på www.rennsenn.com. Det har blitt avholdet et møte med kommunen i 2019 og 
Styreformann Steinar Gjengaar deltok på dette møtet på vegne av vårt vel. 
Styreformann Steinar Gjengaar holder også kontakt med andre vel og hyttelag i 
området og med ordfører/rådmann i kommunen for å utveksle erfaringer.  
 
Øystre Slidre kommune arbeider med utbygging av kommunalt vann- og avløpsnett i 
kommunen og det er vedtatt en kommunedelplan for vassmiljø – vassforsyning VVA 
plan.  Sammen med de andre hyttelag/hyttevel i kommunen gjør Styret det vi kan for 
å holde oss oppdatert om status og sammen har vi også en dialog med kommunen. 
Styret oppfordrer alle hytteeiere til å holde seg oppdatert om fremdrift og status ved 
å følge med på det som står om VVA vassmiljø – vassforsyning på Øystre Slidre 
kommune sin hjemmeside  www.oystre-slidre.kommune.no 
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I 2019 har Midthødge og Søndre Rennsenn Vel blitt registrert som Grasrotmottaker i 
Norsk Tipping og dette har i 2019 gitt oss en inntekt på ca. kr 600.  Gjennom 
Grasrotandelen kan du støtte oss hver gang du spiller hos Norsk Tipping uten at det 
koster deg noe. Hvis du tilknytter oss som din grasrotmottaker vil vi motta 7% av din 
spillinnsats. Styret oppfordrer sine medlemmer til å velge Midthødge og Søndre 
Rennsenn Vel org nr. 919070587 neste gang du spiller hos Norsk Tipping. 
 
Vi har også fått Vipps i 2019 slik at du nå kan velge å betale med Vipps til Midthødge 
og S. Rennsenn Vel. Husk å legge inn en kommentar om hva/hvem innbetalingen 
gjelder for. 
 
Sommeren 2019 var det en endring i Postombæringen og i samarbeid med 
Vangsjøen Vel var det Wenche Skogen som hadde postombæringen for Midthøgde 
og Søndre Rennsenn Vel sine medlemmer 4 dager per uke (onsd-lørd) i perioden 
29.juni til 16.august 
 
På årsmøtet 2018 ble det besluttet at all informasjon i Midthødge og Rennsenn Vel 
legges ut på vellet sin hjemmeside www.rennsenn.com, og det gjelder også 
informasjon om innbetaling av kontingent. Per i dag bruker styret for mye tid på 
purring av betaling av kontingent og vi oppfordrer våre medlemmer til uoppfordret 
følge med på hjemmesiden og innbetale dette. Administrering av e-post adresser er 
også en utfordring da medlemmene ikke gir tilbakemelding ved endringer. Det 
oppfordres til at medlemmene melder fra på e-post post@rennsenn.com ved 
endringer i eierskap/e-postadresse m.m. 
 
Visit Valdres er en medlemsorganisasjon for alle typer næringsliv og reiseliv i Valdres 
og de gjennomfører en undersøkelse blant alle hytteeiere i Valdres. Styret oppfordrer 
alle hytteeiere til å svare på Hytteeierundersøkelsen 2019 og gi sin tilbakemelding. 
Mer informasjon finnes på Velets hjemmeside.  
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4. Rapport fra Veikomiteen 
 
En dugnad avholdt i 2019 med godt oppmøte. Styret oppfordrer sine medlemmer til 
å delta på dugnaden som er i august (dato blir bestemt på generalforsamlingen), det 
er sosialt og en god anledning til å bli bedre kjent med dine hyttenaboer. Styret har 
mottatt en del henvendelser på brøyting som ikke er bra nok og vi er i dialog med 
Onstad om dette. Tore Møller vil orientere mer om status på vei og brøyting på 
årsmøtet. 
  
 
5. Rapport fra løypekomiteen 
 
Ny løypetrase over Luskeråsen er ferdig og løypenettet er nå sammenkoblet. Det er 
mange som bruker den nye trassen og vi ser økende bruk.  Styret arbeider for at 
denne delen skal bli en del av Mellad’n Turløyper. Per i dag er det Midthødge og 
Søndre Rennsenn vel som betaler løypeavgift for denne traseen da dette i 
utgangspunktet er en tilkoblingsløype for vårt vel. Når det gjelder løypekvaliteten på 
løypenettet i vårt område (Vangsjøen og omegn) mener styret at dette ikke er 
tilfredsstillende og vi er i jevnlig dialog med Mellad’n Turløyper om dette slik at det skal 
blir bedre. Bjørn Gulliksen vil orientere mer om status på løyper på årsmøtet. 
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6. Regnskap 2019 
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7. Budsjett 2020 
 
Grunnet vær/klima og bruk krever Stølsveien i vårt vel regelmessig og godt 
vedlikehold og styret ser at det bl.a. er behov for vedlikehold av veien ved innkjøring 
fra hovedstølsveien og veien opp til Midthøgda. Styret sin innstilling til budsjett for 
2020 er derfor Forslag 1 nedenfor.  
 
Forslag 1 
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Forslag 2 
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8. Valg 2020 
 

 
 
 
9. Aktuelle saker 

 
a. Styret foreslår en økning til velavgift på kr. 200,- for hytteeiere tilsv. kr. 2000,- 

for hytteeiere og kr. 1200 for grunneiere uten hytte. 
 
Styret foreslår at styrehonoraret skal fjernes fra budsjettet. Styrets medlemmer 
har imidlertid krav på refusjon av utgifter direkte relatert til styreoppgaver.  
 
Styret foreslår en frivillig kompensasjon på kr. 100,- for medlemmer som ikke 
har anledning til å møte på dugnader. 


