
MIDTHØGDE OG SØNDRE RENNSENN VEL – ÅRSMØTET FOR 2012

Årsmøtet avholdes lørdag 17. august 2013 kl 15.00,
Oppmøtested: Wenches kiosk i krysset ved Buahaugen kl 15.00. Merk sted og tidspunkt!

Vedtektsendring som gir rom for fleksibilitet med hensyn til å fastsette årsmøtedag ble vedtatt på årsmøtet
avholdt 5. april 2012, blant annet som en følge av at vi mistet mulighet til å benytte lokale på Vangsjøen
Fjellstue.
Fra 2014 planlegger vi å avholde årsmøte i påskeuken som tidligere år, ettersom vi håper å kunne benytte
lavvoen ved Wenches kiosk som møtelokale.
Årsmøtet avholdes i denne omgang på en tid av året hvor det er mindre viktig å være innendørs, da i
sammenheng med at det samme dag arrangeres dugnad på stamveien (fra kl. 1000 og utover).

Dagsorden:

1. Opprop

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

3. Årsberetning 2012. (Vedlegg)

4. Årsrapport fra veikomiteen.

5. Regnskap 2012. (Vedlegg)

6. Budsjett 2013. (Vedlegg)

7. Røyriveien

Forslag fra hytteeiere i Hestekampen 1-12:
Med bakgrunn i behandling av samme sak på årsmøtene i 2009 og 2012, foreslår hytteeierne i
Hestekampen 1-12 at Røyriveien innlemmes i stamveinettet. Tidligere årsmøter har uttalt at veien
kan innlemmes etter at veien er oppgradert til samme standard som stamveien forøvrig. Slik
utbedring ble foretatt i 2012 for hytteeiernes regning.

8. Forslag om justering av velets vedtekter om valg. (Forslag til endringstekst deles ut på årsmøtet.)

9. Valg - valgkomiteens forslag. (Vedlegg)

10. Aktuelle saker. Innkomne forslag. Åpen post for medlemmene.

Oslo, 15.05.2013

Tore Brønnum
Sekretær



MIDTHØGDE OG SØNDRE RENNSENN VEL – ÅRSBERETNING 2012

1. Medlemmer
85 medlemmer har pr. dags dato betalt kontingent for 2012. Nye hytteeiere blir kontaktet med anmodning
om medlemskap.

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

Steinar Gjengaar
Arvid Roberg

Veikomitéen har bestått av:
Formann: Tore Møller
Medlemmer: Einar Grøneng

Vidar Larsen

Revisor: Hanne Dybwad

Valgkomite: Arne Øie
Erik Wollan

Det er i perioden avholdt ett ordinært styremøte hvor også veikomiteen har deltatt. I tillegg avholdt styret
og veikomiteen et ekstra møte ifm. veldugnaden i august 2012.
Enkeltsaker er behandlet fortløpende gjennom året, via kontakt pr. telefon og e-post.

2 Vei/brøyting
Vi hadde en dugnad på veien med bra oppmøte i august måned. Det ble lagt rør for tining av is i flere
stikkrenner, det ble fylt grus i hull i veibanen og mye kratt ble ryddet langs veien. I veien opp til
Midthøgde ble ny grus fordelt. Mer enn 30 personer deltok.
Dugnaden ble avsluttet med sosial samling i Hestekampen 2.
Erik Onstad har brøytet veien på en god måte. Brøyteavtalen utløper etter sesongen 2012/13 og må
fornyes.
Det vises forøvrig til regnskapet og veikomitéens rapport.

3. Løyper
Dag Bay er vår representant til styret i Melladn Turløyper.

4. Diverse
Postombæringen ble gjennomført sommeren 2012 i et samarbeid med andre vel i området i perioden 23.
juni til 15. august.



Stølsveien: Kommunen tillot en justering av takstene på Stølsveien. Våre nabo-vel klaget på vedtaket til
kommunen. Etter diskusjon i styret kom vi frem til at prisøkningen ikke var urimelig og at en klage på et
lovlig fattet vedtak ikke ville føre frem. Vi avsto derfor å sende klagebrev til kommunen.

Vangsjøen Fjellstue: Fra og med sommersesongen 2012 holdes fjellstuen stengt for dagsgjester. Kafedrift
og kiosksalg er opphørt. Man vil heller ikke lenger leie ut lokaler i påskeuken til våre årsmøter slik vi har
vært vant til.

Momsrefusjon: Det har vært tema på tidligere årsmøter at vi skulle undersøke muligheter for
momsreduksjon. Det viser seg at vi må ha minimum 21000,- i momsutgifter før refusjon er mulig. I tillegg
er Velet "ikke allmennyttig" nok for å få refusjon. Vi går derfor ikke videre med dette spørsmålet.

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.
Vår e-post adresse er post@rennsenn.com

5. Økonomi
Velets økonomi 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,-) og velkontingent (kr
300,-).

Det vises for øvrig til vedlagte regnskap 2012 og budsjett 2013.

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

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

Dag Bay (sign) Steinar Gjengaar (sign) Arvid Roberg (sign)

------------------- ------------------- ----------------
styremedlem styremedlem styremedlem

Oslo, 15.05.2013
Tore Brønnum
Sekretær


