
MIDTHØGDE OG SØNDRE RENNSENN VEL – ÅRSMØTET FOR 2014

Årsmøtet avholdes torsdag 2. april 2015 kl 1000.
Oppmøtested: Wenches kiosk i krysset ved Buahaugen kl 1000. Merk sted og tidspunkt!

Etter ønske fra Wenche i kiosken, må møtet starte allerede kl 1000.
Dette er 1 time tidligere enn hva vi er vant til fra tidligere.

Dagsorden:

1. Opprop.

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

3. Årsberetning 2014. (Vedlegg)

4. Årsrapport fra veikomiteen.

5. Regnskap 2014. (Vedlegg)

6. Budsjett 2015. (Vedlegg)

7. Valg
-valgkomiteens forslag. 

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

Oslo, 01.03.2015

Tore Brønnum
Sekretær



MIDTHØGDE OG SØNDRE RENNSENN VEL – ÅRSBERETNING 2014

1. Medlemmer
87 medlemmer har pr. dags dato betalt kontingent for 2014. Nye hytteeiere blir kontaktet med 
anmodning om medlemskap.

STYRET for periode 2014-2015
Styreleder Trond Synnestvedt (sone 5) (Velges 2015)
Sekretær Tore Brønnum (sone 4) (Valgt 2014-2016)
Kasserer Åge Nygård (sone 2) (Valgt 2014-2016)
Styremedlemmer
 - Løyper Dag Bay (sone 4) (Valgt 2014-2016)
 - Leder vei Tore Møller   (sone 4) (Velges 2015)
 - Vei Vidar Larsen (sone 4) (Valgt 2014-2016)

VALGKOMITE
Erik Wollan (sone 4) (Valgt for ett år)
Einar Grøneng (sone 3) (Valgt for ett år)

REVISOR
Hanne Dybwad (sone 2) (Valgt for ett år)

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

2  Vei/brøyting
Ny avtale om brøyting av veien kom på plass høsten 2014. 
Det ble Erik Onstad som fikk kontrakten om brøyting av vår felles vei for de tre kommende sesongene. 
Brøytingen vil foregå etter samme mønster som tidligere. Erik Onstad har også ansvar for å sette ut og 
samle inn brøytestikkker før og etter hver sesong.

På grunn av stort snøfall med tung og våt snø i november måned falt det mange trær over veien. Det ble 
så ufremkommelig for brøyteren at han måtte leie inn ekstra hjelp med motorsag til rydding av traseen. 
Dette kom på vel 10.000,- og vil bli belastet regnskapet for 2015. 

Viktig for hytteeiere som har privat avtale med Erik Onstad: 
- Hvis du ønsker at brøytingen for kommende sesonger skal utføres på samme måte som tidligere, er  det 
nå ikke nødvendig å melde fra til Erik Onstad. Han vil med andre ord fortsette brøyting etter samme 
mønster som tidligere inntil han får beskjed om annet. 
- Prisen på brøyting holdes fast gjennom hele kontraktsperioden.

På årsmøtet i 2014 ble det bestemt at vi skulle kjøpe inn strøkasser, og disse ble plassert ut sist høst. 
To kasser er plassert i den lange bakken opp mot Midthøgde, mens en kasse står i Brimbakken.
I kassene er det også en liten spade. Den er fin når strøgrusen skal legges ut.



Husk å legge spaden tilbake etter bruk. 
Pass på å holde lokket lukket slik at grusen ikke blir våt.

I forbindelse med dugnaden på veien den 16. august, ble det kjørt på mange lass med ny grus. 
Vi gjorde en solid innsats på dugnaden. Lapping av hull, grøfting og rensking av stikkrenner sto på 
programmet. Strekningen fra postkassen ved stopp 8 og opp til plassen ovenfor Hestkamptjednet har 
sjelden eller aldri vært i bedre stand enn nå. Også veien opp til Midthøgde fikk noe ny grus.
 
For kommende dugnader settes fokus på grøfting og fikse stikkrenner som telen har løftet. Også 
utbedring av veien fra plassen ovenfor Hestkamptjednet og videre innover står på programmet. Ny 
stikkrenne ved Stopp 8 har høy prioritet. 
Men alt kan selvfølgelig ikke gjøres på samme tid. Økonomien bestemmer hvilke tiltak som kan iverksettes
i sesongen. 
Veikomiteen gjør de prioriteringer som behøves i forbindelse med vedlikehold av veien.

3. Løyper
Dag Bay er vår representant til styret i Melladn Turløyper.
Han har, sammen med andre, begynt å rydde løypetraseen langs kraftlinjen. Arbeidet har foregått fra 
Bleikfetbekken og et godt stykke i retning mot Røyriveien og Griseputten. Dette arbeidet må fortsettes 
kommende sommer. Målet er å få til en sammenhengende løype fra løypene på Luskeråsen og til 
eksisterende løyper nærmere Buahaugen. Traseen er bestemt av kommunen og vi kan ikke avvike fra 
denne.
Den nye broen over Yddeåni ble ferdigstilt høsten 2014. Allerede fra inneværende sesong er det maskinen
fra Yddin som kjører løyper på "vår" side, dvs Danebuløypa på begge sider av Vangsjøen, tilhørende 
tverrløyper og løypa opp til Luskeråsen.

4. Diverse
Hytteadresser: Vi har gjennom flere år oppfordret medlemmene til å melde fra til styret om hvilken 
adresse deres hytte har. Denne innsamlingen har gått tregt og vi har fått adresser for kun ca halvparten av
eiendommene. Vi har nå ved hjelp av internett søkt oss frem til de manglende adressene. Adressen vi har 
i medlemsregisteret står på giroen som er utsendt i forkant av årsmøtet. 
Eventuell feil bes meldt til post@rennsenn.com eller pr. brev.

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: Dag Bay har 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.

file://syno4/Hytte/Vel/Vedlegg%202015/post@rennsenn.com
file://syno4/Hytte/Vel/Vedlegg%202015/post@rennsenn.com


5. Økonomi
Pr. 31.12.2014 mangler innbetaling fra noen få hytteeiere/grunneiere.
Brøyting for sesongen 2013-2014:
 - Disponibelt kr. 55.597,-   
 - Brukt kr. 55.813,- 
 - Innbetalt for 2014-2015: kr. 58.800,-
Veivedlikehold for sesongen 2013-2014:
 - Disponibelt kr. 2631,-   
 - Innbetalt for 2014: kr. 66.200,-  
 - Brukt 63.434,- til vedlikehold (grusing, slådding, traktorer på dugnad)
Nye strøkasser er belastet veltes driftskonto i hht. tidligere vedtak.

Velets økonomi må betegnes som god. Det kan bli aktuelt å overføre midler til veivedlikehold og brøyting.

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, 01.03.2015
Tore Brønnum
Sekretær


