
Referat fra Årsmøtet for 2018, 18. april 2019 for 
Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel 

og innbetaling av  

kontingenter for 2019. 
Viktig melding fra årsmøtet til alle medlemmer i Velet: 

Årsmøtet har besluttet at all informasjon fra Styret, innkalling årsmøter, 
referater årsmøter, kontingentbetalinger etc., vil heretter kun legges ut på 
hjemmesidene. Det vil derfor ikke bli sendt ut emails eller brev i og med at alt 
finnes på www.rennsenn.com 

Dagsorden: 

 

1) Opprop 
2) Valg av møteleder, referent og en person til å undertegne protokollen sammen med 

møteleder og referent. 
3) Årsberetning 2018 
4) Rapport fra Veikomiteen. 
5) Rapport fra løypekomiteen. 
6) Regnskap 2018 
7) Budsjett 2019 
8) Valg 
9) Aktuelle saken 

a. Innkomne? 
b. Diverse 
c. Spørsmål 

 
1) Opprop 

Middels oppmøte med 25 hytter av 85 mulige. 
 

2) Valg av møteleder, referent og en person til å undertegne 
protokollen sammen med møteleder og referent. 
Møteleder ble formann Steinar Gjengaar, referent sekretær Jan Bjørneboe, 
protokollundertegner Berit Beckman. Innkalling godkjent. 
 



3) Årsberetning 2018 
Beretning gjennomgått og godkjent. 

 
4) Rapport fra Veikomiteen. 

Som vanlig god aktivitet i komiteen. Ang. spørsmål rundt brøyting:  
i. Tore legger ut kalkylen for stikkveibrøyting på nettet. 
ii. SMS kan sendes Onstad for varsling om brøyting. 

iii. Antall ganger brøytet skal fremgå på hovedfaktura og 
stikkveifakturaer til den enkelte. 
 

Ang vei; i år vil Midthøgde bli prioritert, samt drensrør ved Rennsennbekken. Dugnad 
er 24. august i godt vær kl. 10.00 i Brimbakken med muligheter som sosiale events i 
etterkant. Rydding av kjerr og trær rundt vei har prioritert. Ta med ryddesakser og 
annet utstyr. 
 

5) Rapport fra løypekomiteen. 
Også en aktiv komite. Melladn går i minus. Velets medlemmer oppfordres til å betale 
den frivillige løypeavgiften merket Melladn. Varsel kommer fra Øystre Slidre hver 
høst til den enkelte hytteeier. 

Styret kontakter grunneiere ut fra felles interesser ang. deres vilje til å bidra 
økonomisk til løypenettet. Kommunen kontaktes likeså. 

Det er nå lagt en plan for sammenkobling Luskeråsen og da vil løypekostnaden gå 
noe ned. 
 

6) Regnskap 2018 
Godkjent.  

Godkjent er også Velets kasserer gjennom mange år Åge Nygård. En stor takk til 
Åge for flott innsats. Formann Steinar overrakte varme ord, noe fra Opland og en 
installasjon av Herr og Fru Nygård med barnebarn.  
 
 

 

7) Budsjett 2019 
Godkjent. 
 
Innbetaling for 2019 til Midthøgde og Søndre Rennsenn vel, v/ Ida Røed 
Fredriksen, konto nummer 7143.20.47215 merket med 
hytteadresse, blir: 
 

Medlemskontingent:     Kr. 400 



Vedlikeholdsavgift vei:     Kr. 800 
Brøyteavgift vei:      Kr: 600 

     Total sum å innbetale:                  Kr: 1800. 

 

 
 
 

8) Valg 

 
Ny formann  Steinar Gjengaar Tar gjenvalg for ett år. 
Ny sekretær:   Bente Persen. Røyrsberget, to år 
Løype:    Bjørn Gulliksen tar to nye år. 
Vei:    Tore Møller og Vidar Larsen tar to nye år til. 
Revisor:    Hanne Dybwad tar ett år til. 
Kasserer:   Ida Røed Fredriksen  
Valgkomite:   Tiedemann Johansen og Nina Foss Haugen for ett år. 
 
All relevant informasjon om Styret, ligger på hjemmesidene. Styret vil legge en 
plan mht valgperiode slik at styret ikke for mange utskiftninger samtidig. 
 
 

10) Aktuelle saker 
Intet 

 

Jan Kærup Bjørneboe (Sign)   Berit Beckman (Sign) 

Referent/Sekretær Protokollundertegner 


