
MIDTHØGDE OG SØNDRE RENNSENN VEL – ÅRSMØTET FOR 2013

Årsmøtet avholdes torsdag 17. april 2014 kl 11.00,.
Oppmøtested: Wenches kiosk i krysset ved Buahaugen kl 11.00. Merk sted og tidspunkt!

Nå er vi tilbake til gammel rutine ved at årsmøtet avholdes i påsken. 2013 var i så måte et unntaksår,
ettersom Vangsjøen fjellstue ikke lenger var aktuelt som møtested. Heldigvis har den nye kiosken ved
Buahaugen de nødvendige kapasiteter som vi kan benytte oss av.

Dagsorden:

1. Opprop.

2. Valg av møteleder, referent og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder og
referent.

3. Årsberetning 2013. (Vedlegg)

4. Årsrapport fra veikomiteen.

5. Regnskap 2013. (Vedlegg)

6. Budsjett 2014. (Vedlegg)

7. Valg
-valgkomiteens forslag.

8. Aktuelle saker.
- Innkomne forslag.
- Åpen post for medlemmene.

Oslo, 01.04.2014

Tore Brønnum
Sekretær



MIDTHØGDE OG SØNDRE RENNSENN VEL – ÅRSBERETNING 2013

1. Medlemmer
84 medlemmer har pr. dags dato betalt kontingent for 2013. Nye hytteeiere blir kontaktet med
anmodning om medlemskap.

Styret har bestått av.
Formann: Trond Synnestvedt
Sekretær: Tore Brønnum
Kasserer: Åge Nygård
Styremedlemmer: Dag Bay (Ansvar løyper)

Tore Møller (Leder veikomite)
Vidar Larsen (Medl. Veikomite)

Revisor: Hanne Dybwad

Valgkomite: Einar Grøneng
Erik Wollan

Det er i perioden avholdt to ordinære styremøter.
Enkeltsaker er behandlet fortløpende gjennom året, via kontakt pr. telefon og e-post.

2 Vei/brøyting
Erik Onstad har brøytet veien på en god måte. Brøyteavtalen utløper etter sesongen 2013/14 og skal
fornyes. Etter vedtak på årsmøtet i 2013 skal brøytingen legges ut på anbud. Arbeidet med å innhente
anbud pågår. Det forutsettes at den som evt. overtar brøyting etter Erik Onstad også vil overta alle private
brøyteavtaler som er inngått med hytteeierne.
Det vises forøvrig til regnskapet (vedlagt) og rapport fra veikomitéens rapport (vil foreligge på årsmøtet).

3. Løyper
Dag Bay er vår representant til styret i Melladn Turløyper.
I forbindelse med planlegging av ny løypetrase (bl.a. på vestsiden av Røyri), har det fremkommet
kritikk for valget av hvor løypa skal gå. Vi minner om at traseen er bestemt av kommunen og
inntegnet på løypekart. Vi kan derfor ikke planlegge for noe annet trasevalg.
Arbeidet med løypa har ligget ned en stund. Vi innser at når tilrettelegging i terrenget tar til, så vil
dette medføre større kostnader for Velet, bl.a. fordi vi må leie inn gravemaskin til planering. Vi
ønsker derfor å reservere evt. fremtidig overskudd til dette formålet.

4. Diverse
Hytteadresser: Frem til nå har vi benyttet det gamle adressesystemet for hyttene i vårt område. Dette
systemet er basert på hvilken sone hytta ligger i tillegg til en bokstavkombinasjon.
For et par år tilbake fikk alle hytter tildelt en offentlig gate-adresse av Øystre Slidre kommune. Alle
hytte-eiere fikk også tilsendt et skilt med adressen. Skiltet skal monteres på hytteveggen.
Vi ønsker nå å fase ut det gamle systemet og gå ta i bruk de nye adressene.



Vi oppfordrer alle som ikke allerede har gjort det, til å sende sin hytte-adresse til post@rennsenn.com.
(Registrert adresse finnes på årets giro)

Hjemmeside: Velets hjemmeside oppdateres så fort vi har noe nytt å informere om som kan være til glede
og nytte for medlemmene.
Hjemmesidens adresse er http://rennsenn.com.
Vi sparer mye på å sende informasjon til medlemmene med e-post i stedet for pr. brev. Vi oppfordrer
derfor alle til å sende sin e-post adresse til velet.
Vår e-post adresse er post@rennsenn.com

Facebook: Nylig er det opprettet en gruppe for velet vårt på Facebook. Søk etter "Midthøgde og Søndre
Rennsenn Vel". Dette er ikke en offisiell side for Velet, men en side der folk kan følge med på og selv legge
ut alt av interesse for området.
All “offisiell” informasjon fra Velet vil fortsatt legges ut på hjemmesiden vår.

5. Økonomi
Velets hadde et underskudd på kr. 5320,- for 2013. Økonomien kan beskrives som tilfredsstillende med
dagens aktiviteter. Regnskapet viser at velet har en god økonomisk stilling.

Det foreslås ingen endringer i avgiftene til hhv. vei (kr. 600,-), brøyting (kr. 600,-) eller velkontingent
(kr. 300,-).

Det vises forøvrig til vedlagte regnskap 2013 og budsjett 2014.

Trond Synnestvedt (sign) Tore Brønnum (sign) Åge Nygård (sign)

---------------------- -------------------- -----------------
formann sekretær kasserer

Dag Bay (sign) Tore Møller (sign) Vidar Larsen (sign)

------------------- ------------------- ----------------
styremedlem (løyper) styremedlem (vei) styremedlem (vei)

Oslo, 01.04.2014
Tore Brønnum
Sekretær


