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Dagsorden:

1. Opprop.

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

3. Årsberetning 2015. (Vedlegg)

4. Årsrapport fra veikomiteen.

5. Regnskap 2015. (Vedlegg)

6. Budsjett 2016. (Vedlegg)

7. Valg
-valgkomiteens forslag.

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

Oslo, 01.03.2016

Tore Brønnum
Sekretær
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1.1.1.1. StyretStyretStyretStyret

STYRET for periode 2014-2015
Styreleder Trond Synnestvedt (sone 5) (Valgt for 2015-2017)
Sekretær Tore Brønnum (sone 4) (På valg 2016)
Kasserer Åge Nygård (sone 2) (På valg 2016)
Styremedlemmer
- Løyper Dag Bay (sone 4) (På valg 2016)
- Leder vei Tore Møller (sone 4) (Valgt for 2015-2017)
- Vei Vidar Larsen (sone 4) (På valg 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.

2222 Vei/brVei/brVei/brVei/brøøøøytingytingytingyting
Den 20. juni måned ble det arrangert en ekstra dugnad for å rydde bort trær som ble kuttet i forbindelse
med det stor snøfallet sist vinter. I tillegg fjernet vi trær og kratt i et ca 2m belte ut fra veikanten. Dette vil
redusere faren for at trær på grunn av tung snø blokkerer veibanen.
Stokker som ble hugget, ble lagt i stabler langs veien. Etter avtale med grunneierne, kunne interesserte
hytteeiere fritt forsyne seg av dette.
Lørdag 22. august var det "vanlig" veidugnad. Det ble kjørt på mer grus på prioriterte strekninger. Enkelte
steder ble det først lagt et lag med grovere grus før et topplag med subbus ble lagt på. Dette gir veien en
bedre bæreevne, spesielt i de våteste partiene. Vi renset innløp og utløp for stikkrenner. I sone 6 fjernet vi
steiner som stakk opp fra veibanen.

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 Hestekamptjednet 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 istandsetting av stikkrenner som telen har løftet.

3.3.3.3. LLLLøøøøyperyperyperyper
Dag Bay har i lang tid vært vår representant til styret i Melladn Turløyper.
I forbindelse med den planlagte skiløypa langs kraftlinjen og opp til Luskeråsen, er det er planlagt befaring



sammen med velene på Vangsjøen og Luskeråsen samt Melladn Turløyper i juni 2016.
Tillatelse fra berørte grunneiere må innhentes før rydding av traséen kan starte.
Det er behov for bruk av maskin på noen steder for å planere vanskelige partier. Her regner vi med at
vårt vel vil måtte bruke penger av egen kasse.

4.4.4.4. DiverseDiverseDiverseDiverse
Brev fra grunneier:
Vi har besvart en henvendelse fra en grunneier som ønsket seg fritatt for veiavgiften. Begrunnelsen var at
vedkommende ikke brukte veien og heller ikke hadde hytte eller annen virksomhet i området. Med
henvisning til avtalen mellom Veglaget og Velet, var vårt svar at Velet alene ikke kan godkjenne slik
søknad.

Nye arealplaner:
Øystre Slidre kommune arbeider for tiden med nye arealplaner for svært store områder rundt om i hele
kommunen, og har sendt ut et høringsforslag.
Ut fra kart og annen dokumentasjon i planene, synes det som om det skal bygges nye veier på flere steder
i vårt område, bl.a sammenkobling med Luskeråsen med en ny vei langs Bleikfettjednet. Dette antar vi vil
kunne medføre økt gjennomgangstrafikk på våre veier, noe vi selvfølgelig ikke ønsker. Veien er ikke
dimensjonert for stor trafikk, og vi har ikke mulighet til å påta oss større utgifter til økt vedlikehold.
Planen viser også at det planlegges en ganske betydelig økning i antall hytter. Det skal gjøres ved
fortetting i enkelte områder og utbygging av nye hyttefelt.

Vårt vel har sendt sitt innspill til høringen, hvor vi bl.a. klart avviser behov for nye veier. Vi påpeker også at
en ny skiløype langs Grisemyre og videre langs Rennsenn er tegnet inn for nær eksisterende hytter.

I kommunens planer fremgår det også planer om utbygging av offentlig avløp. I vårt område vil dette
berøre hytter som ligger med avrenning mot Rennsenn og Røyre. Om når slik avløpsløsning blir etablert
sier planene ingenting.

Innlemmelse av Røyriveien i stamveinettet.
Grunneierne i Hestekampvegen A/L har omsider behandlet vårt innspill om å innlemme Røyriveien i
stamveinettet. De ønsker ikke at veien innlemmes fordi man er redd for at dette vil skape presedens for
lignende tilfeller i fremtiden. Innlemmelse vil også medføre at man må øke utgiftene til vedlikehold og
brøyting for alle som i dag betaler slike avgifter. Det var et enstemmig årsmøte i Hestekampvegen A/L som
bestemte dette. Etter reglene i avtalen mellom Velet og Hestekampvegen A/L skal det være enighet hos
begge parter for slik innlemmelse kan skje.

Varmebu
På forrige årsmøte ble det foreslått at vi skulle se påmuligheter for å få til flere varmebuer i området. Styret har diskutert
saken og har kommet til at dette er en sak som bør overlates overlates til Melladn Turløyper.
Vi ønsker ikke for 2016 å budsjettere med penger til et slikt prosjekt, begrunnet med at vi prioriterer den nye skiløypa
langs kraftlinjen og opp mot Luskeråsen. Dette prosjektet er vedtatt på tidligere årsmøte.

Ander henvendelser til styret er behandlet fortløpende.



5.5.5.5. ØØØØkonomikonomikonomikonomi
Pr. 31.12.2015 mangler innbetaling fra noen få hytteeiere/grunneiere.

Brøyting for sesongen 2014-2015:
- Disponibelt ved inngangen av året kr. 58584,-
- Brukt kr. 67856,-
- Innbetalt for 2015-2016: kr. 58200,-

Ekstra kostnad for rydding av snøbrekte trær ga et underskudd på kr. 9656,-.

Veivedlikehold for sesongen 2014-2015:
- Disponibelt ved inngangen av året kr. 5397,-
- Innbetalt for 2015: kr. 64200,-
- Brukt 68266,- til vedlikehold (grusing, slådding, traktorer på dugnad)

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, 01.03.2016
Tore Brønnum
Sekretær


