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Innkalling til Årsmøte 2022 

Torsdag 14.april 2022 kl 10.00 i kjellerstuen på Vangsjøen Fjellstue (grunnet 
plass og fortsatt litt korona) 
- Forhåndsstemming for de som IKKE kan møte til årsmøtet sendes til 

post@rennsenn.com Frist søndag 10.april 2022 
 
Dagsorden:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder, referent og en person til å undertegne protokollen sammen 

med møteleder og referent 
3. Styrets beretning 2021 
4. Årsregnskap 2021  
5. Budsjett for 2022 
6. Fastsettelse av kontingent for 2022 
7. Innkomne forslag 
8. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite 
9. Valg av velets representanter til Vegkomiteen 
10. Annet 

 
Oslo, 20.mars 2022 
 
Bente Persen 
Sekretær 
Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel  



 
 

 

2 
Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel 
Rennsenn.com 
e-post: post@rennsenn.com 
   

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

sammen med møteleder og referent 
 
Møteleder: 
Styrets forslag er Velets leder Steinar Gjengaar 
 
Referent: 
Styrets forslag er sekretær Bente Persen  
 
Undertegne protokollen: 
En av de oppmøtte representanter sammen med møteleder og referent  
 
 
 
3. Styrets beretning 2021 
 
Styret for 2021 har vært: 
Styreleder:  Steinar Gjengaar  
Sekretær:  Bente Persen 
Kasserer:  Ida Rød Fredriksen 
Styremedlemmer 
Løype:  Sigbjørn Hegge  
Leder vei:  Tore Møller  
Vei:   Vidar Larsen 
 
Valgkomite: 
Karl Ivar Stampe  
Johnny Gangsø  
 
Revisor:  
Hanne Dybwad  
 
 
Generell informasjon 
 
Det har blitt avholdt 3 styremøter i 2021. Pandemien har gjort at vi er mer digitale så 
møtene som er avholdt er en blanding av fysiske og digitale møter. Enkeltsaker har 
blitt løpende behandlet på telefon og e-post. I tillegg har det blitt avholdt et møte med 
representanter fra Hestekampvegen (tidligere Hestekampen AL) hvor man ble enige 
om et mer forpliktende samarbeid (se veirapport).  
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Pandemien har fortsatt rammet oss store deler av 2021, og med mye hjemmekontor 
store deler av året har vi sett at hyttene har vært mye brukt og det gleder oss. 
Uværet som rammet store deler av Valdres i november, gjorde at mange hytter i vårt 
vel tidvis var uten strøm i fem dager. Det var mange trær som gikk med i uværet, og 
litt rydding ble det i etterkant, men vi har ikke fått meldt inn store skader på hytter i 
vårt vel. Takk til dere som var på hyttene og sjekket området og meldte fra om de 
små uhellene vi hadde.  
 
Når det gjelder kommunale planer for vårt område, kan det se ut som de ambisiøse 
VVA planene med tilknytning til felles anlegg er lagt på is. Det kan imidlertid bli 
gjennomført synsbefaring på private avløpsanlegg. Kildeseparering kan bli pålagt i 
områder med redusert infiltrasjonsmuligheter. Evt. befaringstidspunkt er usikkert, og 
det kan ta flere år.  

Luskeråsen ser ut til å bli mer direkte berørt, og det er derfor usikkert om noen av 
våre medlemmer på sørsiden av Luskeråsen blir omfattet av planene. Av andre 
områder som er direkte berørt av utbyggingsplaner og felles VVA er Javnlie og 
Gravfjellet. Her vil planleggingen starte i år.  

Det er en pågående diskusjon knyttet til en arealplan for ØSK. Hyttevellene har 
kommet med flere innspill før fristen 1. februar 2022. Arealstrategien i samfunnsdelen 
gir føringer for revisjon av arealdelen:  

- Utvikle Beitostølen og Heggenes som sentra for kommunen  
- Videreføre en tydelig utbyggingsgrense (Fjellgrense) som skal sette rammer 

for utbygging 
- Etablere en fortettingsstrategi, dvs mer volum pr arealdel og mindre inngripen i 

naturen (for mer detaljert info se kommunens egne sider). 

Styret har et ønske om en ressurs som kan følge opp dialogen med ØSK og 
samarbeidet med øvrige relevante hyttevel når det gjelder saker som berører våre 
interesser ift kommunen. Har vi en slik ressurs i vårt hyttevel som kunne tenke seg å 
bidra? Ta i så fall kontakt med en i styret eller på post@rennsenn.com 

 
Det er utført et svært omfattende dugnadsarbeid ifm løypenettet. Mange personer 
har vært involvert. Styret har spesielt ønsket å fremheve to personer som har 
utmerket seg særskilt, Knut Sebu og Tore Brønnum. På vegne av hytteeiere i vårt vel  
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har de fått en liten oppmerksomhet og styret vil rette en stor takk til dem for det 
arbeidet som er utført for et bedre løypenett.  

Vårt hyttevel er Grasrotmottaker i Norsk Tipping og vi fortsetter å oppfordre dere til 
å velge Midthødge og Søndre Rennsenn Vel org nr. 919070587 neste gang du spiller 
hos Norsk Tipping. Da vil vi motta 7% av din spille innsats. 

Styret vil også takke for den fantastiske oppslutningen fra hytteeiere både når det 
gjelder oppmøte til den årlige dugnaden samt innbetaling av kontingenten som 
utelukkende går til drift av vei og løyper. Hele 90 av totalt 99 hytteeiere har bidratt 
økonomisk. Vi vil nok en gang ta kontakt med de som ikke har betalt for 2021 for 
innkreving av denne kontingenten.  
 
Vi minner også i år om at lysforurensing fra hytter er et økende problem i mange 
hyttekommuner. Det forringer naturopplevelsen og vi oppfordrer hytteeiere til å skru 
av lyset når dere ikke er på hytta.  
 
Og en henstilling til nye hundeeiere; Det er lov å ta opp visittkortene i skiløypene fra 
våre nye firbente familiemedlemmer.  
 
Ta vare på og ta hensyn til hverandre. La oss være takknemlige for at vi har vårt 
andre hjem her i fredfulle Valdres.  
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Rapport fra Vegansvarlig – Tore Møller 

 
Utførte arbeider 2021 
 
Tilrettelegging i veikryss, Stopp 8 
 
Plan 
Gjøre stopp 8 (veikryss Hovedstølsveien – Hestekampveien) funksjonelt, kjørbart og 
tilrettelegge for en fin inngangsport til hytteområdet vårt. 
 
Utførelse 
Grave og legge ned frostfri drensledning, få en effektiv avrenning av overvannet, 
planere for riktige vei tverfall i krysset og steinsette graveskråninger + påvisning av 
strømledning + starte med grøfterensk, begge veiskuldre, til over myren + kjøre bort 
overskuddsmasser til skiløypene våre. 
Leid inn Sandberg Maskin (SM) v/Erling Sandberg (billigst av tre graveentreprenører) 
for 1 uke! 
 
Plan iverksatt 
Ble sendt ut varsel på vår hjemmeside, at Hestekampveien ville være delvis stengt i 
uke 29. 
Mandag 19 juli ble SM’s Komatsu 240, transportert opp til Stopp 8. 
Tirsdag 20 juli ble det endelig oppstart. Rigging, isolasjon og stikkrenner ble kjørt inn 
og SM v/Rune Lyhus startet å grave i stopp 8 krysset. 
For ikke å stenge helt av Hestekampveien, ble grøften for drensledning delt i to, slik 
at biltrafikken kunne passere.   
SM greide å få en god helling på grøften. Det ble lagt et subbuslag i bunnen av 
grøften, så etterfulgt av Jackofoam 200 t=70 mm (trykkfast og isolerende styropor), 
så drensledning Ø 400 mm og godt med singelmasser rundt og over. Krysset stopp 
8/tilstøtende veie ble bygget opp med grus 0-20 og bærelag 0-32 mm.  Det ble 
bygget opp en steinmur (stedlige steinmasser) ved inngangen til drensledningen og 
grøftene rundt ble steinsatt med kult 20-120 mm. Utgangen av drensledningen ble 
det dandert og gravd en god og lang grøft (med tillatelse fra ansvarlige for 
Hovedstølsveien)  
Ut på dagen onsdag 21 juli startet SM med grøfterens og bortkjøring av grøftemasser 
v/Sveinung Sandberg, til skiløpene. 
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Torsdag 22 juli og fredag 23 juli likeså. 
Etter inspeksjon torsdag ettermiddag kom diskusjonen opp ang. hvor langt det skulle 
grøfterenskes, opptaking av stikkrenne ved myra, legge ned stikkrenne ved 
hovedskiløypen (Rennsennrunden) og mere utfylling og planering av fyllmasse fra 
grøfterensk.  Dette ville gi en bra økning, både tidsmessig, beregnede tilkjørte 
fyllmasser og økonomisk. Men også en bedre utnyttelse av maskiner, arbeidere og 
masser fra grøfterensk, da dette allerede var på stedet. 
 
Undertegnede tok da avgjørelsen med å fullføre grøfterensken helt frem til krysset 
Midthøgda/Hestekampen, fikk da nok fyllmasse til å fullføre utfyllingen av skiløypene, 
reparere stikkrennen ved myra, lagt ned stikkrenne og fylt igjen ved hovedskiløype. 
Tirsdag 27 juli ble overskytendemasser fra grøfterensk brukt å planere og bygge opp 
bedre skiløypen langs Rennsennvannet, opp fra Rennsennvannet og ved 
Bleikfetbekken. 
Onsdag 28 juli ble stikkrennen ved myra tatt opp, grøft utvidet, planert med helling, 
avrettet med subbus, styropor lagt ned, ombruk av stikkrenne lagt tilbake, fylt inntil 
med singel på sidene, oppå og Hestekampveien bygget opp med grus 0-20 og 
bærelag 0-32 mm. (dette ble også da en frostfri drensledning). Lagt ned stikkrenne 
og masse tilbake fylt i hovedskiløypen. 
Svært godt fornøyd med arbeide som ble utført av SM. Jeg synes dette ble en fin 
inngangsport til vårt hytteområde og en fin forbedring av våre skiløyper, selv om 
budsjettet ble overskredet. 
 
Sommerdugnad 2021 
Kjempeoppmøte. Hele 45 stk. Tusen takk til alle som møtte opp. Jeg var svært stolt. 
Dugnaden ble avsluttet med pølser og saft hos Berte og Tore. Takk også til dere som 
innbetalte et frivillig beløp fordi dere ikke kunne stille på dugnaden.  
 
 
Plan 
Fortsette med trefelling langs Hestekampveien. Vi er nå kommet nesten helt opp til 
snuplassen ovenfor Hestekamptjernet og oppe til Midthøgda toppen. 
Fortsette med å holde grøfter og stikkrenner åpne. Utført. 
Fortsette å bøte hull i Hestekampveien. Utført. 
Fortsette å holde vedlike veiskuldre. Nesten utført. 
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Fortsette med grusing ned mot Jødmannsstølen. Utført. Nå bare litt ekstra tilkjøring i 
2022. Ferdigstilles 2022.  
 
Brøyting av Hestekampvegen 
Anbudet på brøytingen av Hestekampveien, ble vunnet av Erik Onstad for sesongen 
2021/22 til 2023/24. 
I år har det vært noen klager, som har vært riktig. Onstad er blitt informer både over 
telefon, sms og mail om dette.  

Slodding av Hestekampvegen 
Er blitt utført av Stig Hermundstad. 
Er blitt utført 2 ganger i 2021. Etter vårløsning og ved dugnaden. 

Strøkasser i Hestekampvegen 
Påfylling av strøsand var ikke nødvendig i 2021. 
Bemerker at låsesplintene på strøkassene er borte. Det er viktig at de ikke blir glemt i 
en lomme eller mistes når strøkassene blir brukt. Dette for at strøkassene ikke skal 
fylles med snø.  
NB! Husk å sett låsesplintene tilbake etter bruk av strøkassene 

 
Planer for Hestekampvegen 2022 
I år blir det kun pigging av fjell ved krysset Midthøgda/Hestekampen og 200 m etter 
krysset ved stor furu.  
Ekstra tilkjørt masse ned mot Jødmannsstølen. 
Ser på snøsmeltingen på Midthøgda og vurdere behov for nye stikkrenner. Hvis ja, 
må dette utføres før vinteren 2023/24. 
Det er 4 stikkrenner, hvor drensledningen har hevet seg. Dette blir gjøremål for 
sesongen 2023/24. 
Når vi nå legger nye drensledninger, vil jeg øke dimensjonen, grave ledningene 
dypere, isolere under ledningen og støpe/stein sette rundt inntaket. Vil koste noe 
mere, men vil vare betydelig lengre. 
Ser at underlaget til strøkassene må byttes ut. Vil bli gjort ila. sommeren 2022. 
 
Sommerdugnad 2022 er satt til 20.august 2022 kl. 10:00 oppmøte ved trafo i bunn 
av Brimbakken! Følg med på hjemmesiden for mer informasjon 
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Rapport fra Løypeansvarlig – Sigbjørn Hegge 

Ny løypemaskin. HURRA 😊 Det planlegges å bli kjørt ca dobbelt så mye som 
tidligere vintre.  
 
Det har i sommer og høst blitt utført en god del forbedringer og omlegging av 
skiløypene. Vi håper derfor at flere ser nytten av de flotte skiløypene og ny 
løypemaskin, og at dette motiverer flere til å bidra i dugnaden gjennom økonomisk 
støtte til Mellad’n løypelag, vipps 79234 eller bankkonto 2135.30.34550.   
 
Vi har ryddet ny trase på vestsiden langs Rennsenn, men denne har ikke blitt kjørt 
denne vinteren. En av årsakene er fordi det i etterkant ble bestemt av Mellad’n 
Løypelag at de skulle kjøre skuter nede langs vannkanten, og dermed unngå 
dobbeltkjøring. Evaluering av den nye traseen som ikke har blitt kjørt vil bli foretatt på 
et senere tidspunkt.  
 
Tilførselsløypa fra Buahaugen til og med Luskeråsen er nå innlemmet i Mellad’n 
Løypelag sitt løypenett.  
 
Til sommeren må vi få laget bedre overgang ved utløpet fra Rennsenn vannet 
(Rennsennbekken) samt vedlikeholde trasen i hele løypenettet for kratt og småskog. 
Det er en del trær som er merket med oransje spray og som må fjernes.  
 
Det vi bli avholdt dugnader i vår del av tilførselsløypa i løpet av sommeren. Første 
dugnad i skiløypen er satt til lørdag 9. juli 2022 kl. 10:00 (Samme helg som 
konserten på Rennsenn). Oppmøte ved trafo i bunn av Brimbakken! Følg med på 
hjemmesiden for mer informasjon. Er det noen som har mulighet til å bidra med en 
runde et annet tidspunkt ta kontakt med løypeansvarlig for fordeling av oppgaver. 
 
Tusen takk for ditt bidrag. 
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4. Årsregnskap med revisjonsberetning 
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5. Forslag til Budsjett for inneværende år 
 

 
 
 
6. Fastsettelse av kontingent for inneværende år 
 
Kontingenten har vært uendret i 2 år og styrets forslag er å øke den med kr. 200,- til 
kr. 2.200,-  for 2022. Årsaken er generell prisøkning og et ønske om å styrke 
egenkapitalen. Frist for innbetaling av kontingenten er 30.juni 2022. Oppkrav vil bli 
sendt pr epost etter årsmøtet.  
 
7. Innkomne forslag 
 
Ingen innkomne forslag 
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8. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite 
 
Valgkomiteens innstilling 
Nytt styre: 
Styreleder:  Steinar Gjengaar  Gjenvalg 2 nye år 
Sekretær:  Bente Persen  Ikke på valg 
Kasserer:  Ida Rød Fredriksen  Gjenvalg 2 nye år 
Styremedlemmer 
Løype:  Sigbjørn Hegge   Ikke på valg 
Leder vei:  Tore Møller    Ikke på valg 
Vei:   Vidar Larsen   Utgår (i henhold til vedtektene kan styret 
bestå av 4-6 medlemmer og det finnes allerede en ansvarlig for vei i styret) 
 
Valgkomite: 
Karl Ivar Stampe   Gjenvalg 1 nytt år 
Johnny Gangsø   Gjenvalg 1 nytt år 
 
Revisor:  
Hanne Dybwad   Gjenvalg 1 nytt år 
 
 

 
9. Valg av velets representanter til Vegkomiteen 
 
I henhold til avtale mellom Velet og Hestekampvegen skal det opprettes en 
Vegkomite med 2(3) representanter fra hver av partene.  
 
Styrets forslag til representanter til Vegkomiteen er: 
Tore Møller 
Steinar Gjengaar  
Ida Rød Fredriksen 
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10. Annet 
 
Viser til protokoll fra årsmøtet 2021 der det ble påpekt forskjell i bruk av ord (med 
samme betydning) i vedtektene § 6.  

 

Styrets forslag er endring av følgende i vedtektene: 
 
«Om eventuelle benkeforslag skal behandles på årsmøtet skal disse avgjøres ved 
simpelt flertall» 

Endres til  

«Om eventuelle benkeforslag skal behandles på årsmøtet skal disse avgjøres ved 
alminnelig flertall» 


