
Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel – 
Årsmøte for 2016 

Torsdag 13. april kl. 10.00 hos Wenches Fjellkafé. 

 
Dagsorden: 

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

møteleder og referent. 
4) Årsberetning 2016 
5) Rapport fra Veikomiteen. 
6) Rapport fra løypekomiteen. 
7) Regnskap 2016 
8) Forslag fra Styret om å øke Velavgift og Veiavgift hver med kr. 100 og deretter med 

kr. 50 annet hvert år slik at Velet følger den almene prisstigningen og ikke kommer på 
etterskudd. 

9) Budsjett 2017 
10) Kort referat fra arealplan Øystre Slidre kommune 2017 
11) Valg 
12) Aktuelle saken 

a. Innkomne? 
b. Diverse 
c. Spørsmål 

 

Oslo, Mars 2017 

 

Jan Kærup Bjørneboe 

Sekretær 

 

 

 

 

 



 

Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel – 
Årsberetning for 2016 

 

 
1) Styret 

 
Styret for 2016 har vært: 
 
Styreleder:  Trond Synnestvedt  Sone 5. (På valg på Årsmøtet) 
Sekretær:  Jan Kærup Bjørneboe  Sone 2.  (Ikke på valg) 
Kasserer:   Åge Nygård   Sone 2.  (På valg på Årsmøtet) 
 
Styremedlemmer: 
 -Løyper: Erik Wollan   Sone 4  (På valg på Årsmøtet)
 - Leder vei Tore Møller   Sone 4  (På valg på Årsmøtet) 
 - Vei  Vidar Larsen   Sone 4  ( På valg på Årsmøtet) 
 
Valgkomite: 
 
 Einar Grøneng  (På valg) 
 Judith Hegge (På valg) 
 
Revisor: 
Hanne Dybwad (Sone 2) (På valg) 
 
 
Styret har avholdt to ordinære styremøter i perioden. Enkeltsaker løpende behandlet 
pr. mail og telefon. 
 
 

2) Vei/brøyting 

To dugnader unnagjort i 2016. Brukbart oppmøte. Pigging, masseutlegging og grøfting 
er utført i 2016.  Grøfter rensket, men grøftene siger raskt igjen og det vil enkelte 
steder bli forsøkt med steinsetting.  Alle stikkrenner under vei markert for ev. videre 
behandling i 2017. Bleikfetbekken eget område som må sees på. Ikke mye snø og intet 



snøbrekk i vinter. Veiene har vært gode. Dog med noe is i perioder. Strøkassene er fylt 
opp og fungerer godt. 
 

3) Ny løype 

Ny trase forbi Grisemyre er ryddet og operativ. Den kommer ut ved Stopp 12 og fungerer 
utmerket. En stor takk til Erik Wollan og løypegjengen. Det må vurderes om vi kan få en 
bedre kobling fra Grisemyre mot Luskeråsen. 

 

4) Arealplan til Øystre Slidre kommune 

Alle kommuner er pålagt å lage arealplaner jevnlig. Denne planen gjelder til år 2020. 
Også Øystre Slidre ønsker en hyttefortetting og reguleringeplanen åpner for dette. 
Eksempelvis 80 nye tomter på Midthøgde/Buahaugen og 40 på Hestekampen. Men før 
en slik ny utbygging skje, må vann, avløp og vei være på plass. 

Det er åpnet for å legge en ny vei fra Bjødnahølet, over Luskeråsen og ned mot 
Bleikfetbekken. Dette til tross for store protester fra Luskeråsen vel. I tillegg er det til 
tross for flere protester åpnet opp for en ny vei over Midthøgde over Jonsebu, litt 
ovenfor Brimbakken. 

 Vi sakser fra planen: 

Gjerde Oppføring av gjerde i byggeområda for hytter er søknadspliktig. Det kan bli gitt løyve til å gjerde inn inntil 300 
m2 på kvar eigedom. Det skal setjast vilkår om estetisk utforming og vedlikehald og tilsyn for å unngå skader på bufe. 
Grinder skal slå utover  

 

Noverande fritidsbustadområde, markerte med eit byggeområde for kvar eigedom  

Dette er eksisterande fritidsbustadeigedomar. Byggeområda som gjeld eigedomar med eigedomsgrenser 
med nøyaktigheit 1 m eller betre er polygon. Byggeområda som gjeld eigedomar med eigedomsgrenser 
med dårlegare nøyaktigheit er sirklar eller avgrensa av andre former med krumme liner.    

  

Nybygg innan følgjande rammer, inkl areal til biloppstillingsplass, kan gjennomførast utan krav om 
reguleringsplan: • I byggeområde mindre enn 938 m2: 150 m2 BYA • I byggeområde mellom 938 og 1250 
m2: 16% BYA • I byggeområde større enn 1,25 daa: 200 m2 BYA  

 Når det gjeld høgd av bygg, er område med nemninga “H” vurdert som område der bygg må vere låge 
mop eksponering eller bygningsmiljø rundt. Maksimal  mønehøgd er her 4,5 m over gjennomsnittsnivå av 
opphavleg terreng. Etter konkret vurdering og god dokumentasjon på at det vil høve i miljøet, kan 
mønehøgda på enkelte bygg vere høgare, men aldri over 5 m over gjennomsnittsnivå av planert terreng. 
Maksimal gesimshøgd er 3,0 m over topp grunnmur.   

 I område utan nemninga “H” er maksimal mønehøgd 5,5 m over gjennomsnittsnivå av opphavleg terreng.   

Tak skal vere saltak med takvinkel mellom 20 og 350. Deling av fritidseigedomar som her omtala, er ikkje 
tillate.   

 



5.  Postombæringen 
     Ble videreført i sommer - sesongen . 

6. Styret bevilget  
     Et bidrag på kr. 4 000 til hjertestarteren som er stasjonert hos Wenches Fjellkafé. 

7.   Økonomi  

Velets økonomiske stilling må betegnes som god med dagens aktiviteter.  

Det foreslås økning i avgiftene til hhv. vei (fra kr 600,- til kr 700,-) og velkontingent (fra kr 
300,- til kr 400,-).  
  
Det vises for øvrig til vedlagte regnskap 2016 og budsjett 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


