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  MIDTHØGDE OG SØNDRE RENNSENN VEL   
 

Vedtekter vedtatt 19. april 1984 (§§ 1 – 8) 
Endret 31. mars 1988, 20. mars 2008, 5. april 2012 

 
§ 1 Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel har til formål å verne om områdets interesser og sørge for god skikk og 

orden, slik at det blir et vakkert og trivelig sted. 
 
 Velet skal fremme medlemmenes interesser vis-a-vis og i samarbeide med grunneiere, kommune og andre. 
 
 Velet kan være medlem av Norges Hytteforbund. 
 
§ 2 Rett til medlemskap har eiere og leiere av hyttetomter i området. Medlemskontingenten fastsettes av 

årsmøtet. 
 
§ 3 Velet ledes av et styre på 4 - 6 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Formann ved 

særskilt valg. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er 
formannens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke - uten spesiell fullmakt - 
forplikte medlemmene utover kontingenten. 

 
§ 4 I henhold til avtale mellom Velet og Hestekampvegen AL av 6. juni 2006 (§ 3) opprettes en Vegkomité med 

2(3) representanter fra hver av partene. Velets representanter velges på årsmøtet for 2 år av gangen.  
 
§ 5 Velet oppretter en valgkomité på 3 medlemmer som fremlegger forslag på de medlemmer som er på valg. 

Valgkomiteen velges hvert år på årsmøtet. 
 
           For å sikre at flest mulig av sonene er representert i styre og vegkomité og for å forenkle valgkomitéens arbeid, 

plikter medlemmene i hver sone å samarbeide om å fremlegge forslag til kandidat(er). 
 
§ 6 Årsmøtet avholdes hvert år innen 30.06 på Midthøgde eller Søndre Rennsenn, eventuelt annet sted ut fra 

hensiktsmessighet. Sammen med innkalling skal det sendes styreberetning, revidert regnskap, rapport fra 
vegkomité samt eventuelle innkomne forslag. 

 
 Årsmøtet som ledes av formannen eller en annen hytteeier etter forslag fra årsmøtet, skal behandle: 
 
  a. Styrets beretning for det forløpne år 
                      b. Revidert regnskap 

c. Valg av styremedlemmer samt valg av representanter til eventuelle andre    
             styrer hvor Vellet er interessert i å være representert. 
d. Valg av revisor og valgkomité 
e. Behandling av innkomne forslag eller saker som styret eller noen av Velets              
 medlemmer ønsker behandlet. 

 
 Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall av de fremmøtte. 
 
§ 7 Eventuelle forandringer av vedtektene krever 2/3 flertall av de fremmøtte deltagere. 
 
§ 8 Vellets oppløsning kan bare besluttes når 3/4 av alle Vellets medlemmer stemmer for det. 
 
 
 
 
 
 
 
 


