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Innkalling til Årsmøte 

- Alternativ gjennomføring med innkalling via www.rennsenn.com og 
avstemming på e-post grunnet pågående korona pandemi 
 

- Avstemming senest 18.april 2021 kl. 24:00 til post@rennsenn.com 
 
 
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 2020 
4. Årsregnskap med revisjonsberetning 
5. Budsjett for inneværende år 
6. Fastsettelse av kontingent for inneværende år 
7. Innkomne forslag,  

a. Forslag fra Styret, Reviderte Vedtekter 
8. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite 
9. Valg av velets representanter til Vegkomiteen 
10. Annet 

 
Oslo, 25 mars 2021 
 
Bente Persen 
Sekretær 
Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel  
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2. Valg av møteleder, referent og en person til å undertegne protokollen 

sammen med møteleder og referent 
 
Styrets forslag er sekretær Bente Persen som referent og Hanne Dybwad til å 
undertegne protokollen. Møteleder utgår grunnet alternativ gjennomføring 
 
 
3. Styrets beretning 2020 
 
Styret for 2020 har vært: 
Styreleder:  Steinar Gjengaar  
Sekretær:  Bente Persen 
Kasserer:  Ida Rød Fredriksen 
Styremedlemmer 
Løype:  Bjørn Gulliksen  
Leder vei:  Tore Møller  
Vei:   Vidar Larsen 
 
Valgkomite: 
Johan Tidemand-Johannessen  
Nina Foss Haugen  
 
Revisor:  
Hanne Dybwad  
 
 
Generell informasjon 
 
Grunnet den pågående korona pandemien har det ikke blitt avholdt noen fysiske 
styremøter i 2020. Styret har hatt video- og telefonmøter, og enkeltsaker har blitt 
løpende behandlet på e-post og telefon. 
 
Av samme grunn var det ikke mulig for deltidsinnbyggere å reise på hyttene fra 
medio mars til slutten av april i 2020. Styret har ikke fått meldt inn noen problemer i 
denne forbindelse og vi er glade for at regjeringens påbud ble respektert.  
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Samarbeidet mellom hyttelag/hyttevel i kommunen og Øystre Slidre kommune 
fortsetter, og det har blitt avholdt et møte. Kommunen har flere deltidsinnbyggere 
(hytteeiere med familie) enn fastboende og det ble bl.a. diskutert bærekraftig 
utvikling i forhold til klima. Fra hyttevellene sin side ble det påpekt at utbygging av 
bredbånd bør inngå som et effektiviseringselement. Drift av Løypeforeningene var 
også denne gang på agendaen og sviktende innbetaling og underskudd i drift er en 
stor utfordring for flere løypelag. Fra vår side etterlyste vi en helhetlig koordinert 
løypeordning innen kommunen. I dag eksisterer det 3 løypelag i kommunen, med 
ulike løsninger, og det oppleves urimelig at løypekvaliteten avhenger av hvilket 
løypelag man sokner til. Mellad’n har utarbeidet forslag til løsning som vil 
forbedre løypekvaliteten betydelig (se rapport fra løypeansvarlig og eget skriv). 
 
Andre punkter på agendaen var Naturressurs og stølsdrift, Covid19, 
Reguleringsplaner og Planer for Vann og Avløp. Referatet fra møtet, som ble avholdt i 
mai, ligger i sin helhet på www.rennsenn.com.  Det har nylig blitt lagt ut Høyring av 
revidert VVA-plan På Øystre Slidre Kommune sine hjemmesider www.oystre-
slidre.kommune.no/oystre-slidre/hoyring-ettersyn/. Styret anbefaler sine medlemmer 
å holde seg oppdatert om det som skjer i kommunen på www.oystre-
slidre.kommune.no 
 
Vår tidligere leder av Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel og vårt eneste 
æresmedlem, Tore Espolin Johnson, gikk bort våren 2020. Tore var en av 
initiativtagerne til å få opprettet Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel i 1984, og var 
primus motor for våre felles interesser i vårt hytteområde. Vi har mye å takke Tore for 
og han har stått på for at vi skal ha god og fremkommelig vei både sommer som 
vinter. Vi lyser fred over Tores minne. 
 
Eier av Fjellkafeen, Wenche Skogen, gikk bort høsten 2020 og det er for tiden 
ingen drift på kafeen. Omkringliggende hyttevel, inkludert vårt vel, ordnet en 
krans til begravelsen. Rolf Jørn Karlsen (leder Vangsjøen vel) holdt en minnetale på 
vegne alle velene. Vi lyser fred over Wenches minne. 
 
Lysforurensing fra hytter er et økende problem, det forringer naturopplevelsen og er i 
ferd med å forandre preget på hele området. Vi viser til flere artikler om dette tema 
fra bl.a. Naturvernforbundet, Hytteforbundet og Avisa Valdres og oppfordrer 
hytteeiere til å skru av lyset når dere ikke er på hytta. 
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I 2019 ble Midthødge og Søndre Rennsenn Vel registrert som Grasrotmottaker i 
Norsk Tipping. Vi oppfordrer 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 spill 
innsats. 
 
Grunnet pandemien ble det besluttet at vi skulle ha postombæring sommeren 2020. 
Dette var et samarbeid med de nærliggende hyttevellene. 
 
Rapport fra vegkomiteen 
 

1. Utførte arbeider 2020/21 
 
Veigrøfting av Midthøgda Fra el-boks øverst til første stikkrenne nederst. 
 
Plan 1 
Gravemaskin firma inn å fri legge fjell for borre/sprengning. Sprengningsfirma inn å 
sprenge fjell. Gravemaskinfirma inn for å grave ut sprengte steinmasser, dandere og 
stein sette veigrøft. God del overskuddsmasser av stein og jord måtte kjøres bort. Ble 
gjort avtale på dette. 
 
Plan 2 
Få tilkjørt steinmasser og fylle opp hele strekningen ca. 500 - 800 m. Legge da først 
fiberduk, kult, pukk og slitelag. Gravemaskinfirma inn for å legge ut masser og 
dandere veigrøft. 
 
For begge alternativene ble det beregnet to nye stikkrenner. 
 
Ble hentet inn ca. priser på begge alternativene. Plan 2 kom ut mye dyrere enn Plan 1. 
Plan 1 valgt. 
 
Plan 1 iverksatt 
Tre graveentreprenører ble spurt. Sandberg Maskin v/Erling Sandberg var best og 
billigst. To sprengningsfirma ble spurt. Kroon Maskin ble valgt. 
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Sandberg maskin startet med å fri legge fjell. Brukte sin største graver. Vi var skikkelig 
spent på hvor mye stein som måtte sprenges bort. Resultatet var nedslående. Dette 
ville bli kostbart. Diskuterte dette med Sandberg maskin. Han hadde fått en stor 
pigghammer til gravemaskinen sin. Pigghammeren ble transportert opp og 
prøvepigging av fjell ble igangsatt. Resultat: Suksess. Da ble det bestemt å avlyse 
med Kroon Maskin. Fordelen å pigge fjell er at du får en homogen steinmasse med få 
store steinblokker. Alt av den ut piggede steinmassen ble brukt til steinsetting av 
veigrøft og oppfylling av øvre veitrase. Det ble også tilkjørt ekstra stein masse fra 
Nordtorp grustak til dette. 
Hvorfor vi hevet øverste veitrase, var at vi måtte heve bunnen i den tilstøtende 
veigrøft, for å få smelte/regnvannet til å renne naturlig. Vi tettet da den eksisterende 
stikkrenne som i flere år hadde gitt vannproblemer til nedenforliggende hytte (g.nr 
39/b.nr 73). P-plass til hytten ble også hevet. To fluer i en smekk! Det ble også pigget 
grøft, lagt drensledning og dandert ny avkjøring til ovenforliggende hytte (g.nr 
39/b.nr 74). I samtaler med Sandberg Maskin bestemte vi oss for å vente med 
stikkrenner lengre nede, til vi ser an vårflommen 2021.  
 

2. Sommerdugnad 
 
Kjempeoppmøte! Hele 38 stk. Tusen takk til alle som møtte opp. Jeg var stolt. 
 
Plan 
Fortsette med tre felling langs Hestekampveien. Vi er nå kommet helt opp til 
Hestekamptjernet og oppe ved skarp høyresving ved Midthøgda.  
Fortsette med å holde grøfter og stikkrenner åpne. Utført 
Fortsette å bøte hull i Hestekampveien. Utført 
Fortsette å holde vedlike veiskuldre. Nesten utført 
Fortsette med grusing ned mot Jødnmannsstølen. Utført. Nå bare ca. 70 m igjen. 
Ferdigstilles 2021.  
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3. Brøyting av Hestekampvegen 

 
Er blitt utført av Erik Onstad. I år har det vært en del klager, som har vært berettiget. 
Onstad er blitt informer både over telefon, sms og e-post om dette. Men til hans 
forsvar, har det vært en god del tilfeller med utfordrende vind og snø kvalitet i 
brøytesesongen 2020/21. Brøyteavtalen skal nå legges ut til ny anbudsrunde, for 
sesongen 2021/22 til 2023/24. 
 

4. Diverse 
 
Frosset drensledning i Hestekampvegen. Det måtte utføres stiming og graves is ved 
overgangen over Bleikfetbekken i år. Dette for å åpne drensledningene som var iset 
igjen. 
 
Slodding av Hestekampvegen. Er blitt utført av Stig Hermundstad 
Er blitt utført 2 ganger i 2020. Etter vårløsning og ved dugnaden. 
Strøkasser i Hestekampvegen. Påfylling av strøsand ble utført høst 2020. 
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 
 

5. Planer 
 

Planer for Hestekampvegen 2021 
 
I år blir det litt mindre arbeider som blir satt i gang, pga. arbeide på Midthøgda i fjor. 
 
Ser på snøsmeltingen på Midthøgda og vurdere behov for nye stikkrenner. Hvis ja, 
må dette utføres før vinteren 2021/22. 
 
Vi skal endelig få lagt en skikkelig drensledning og inntakskum i krysset stopp 8 
(Stølsvegen/Hestekampvegen). Håper å få gjort dette før sommeren. 
 
Det er 5 stikkrenner, hvor drensledningen har hevet seg. Dette blir gjøremål for 
sesongen 2021/22. 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. 
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Ser at underlaget til strøkassene må byttes ut. Vil bli gjort ila. sommeren 2021. 
 
Sommerdugnad for året 2021 er satt til 21.august 2021, kl. 10:00 ved trafo, 
bunn Brimbakken! Mer info ang. om hva som skal gjøres/utføres kommer seinere. 
 
Mvh 😊  
Vidar & Tore 
 
 
 
 
Rapport fra Løypeansvarlig 

 
Følgende barmarks arbeid er gjort i vår del av løypenettet i løpet av sommeren 2020: 

 Gjennomgang med ryddesag og greinsag i tilførselsløypa fra stopp 12 til 
vestsiden av Rennsenn. 

 Gjennomgang med ryddesag i vårt vels ansvarsområde i hovedløypa Yddin -
Vangsjøen. 

 Ryddet første del av ny forbindelse rundt Rennsenn langs vannet. (ca. 200 m) 
Siste del av denne forbindelsen vil bli ryddet i løpet av sommeren 2021 

  
Det viktigste som skal skje på løypefronten i nærmeste fremtid er en omorganisering 
av løype-arbeidet. Mellad’n Turløyper som er ansvarlig for løypene i vårt område, har 
frem til nå leid prepareringstjenester fra Leirin Skiløyper. Med et ønske om å utvikle 
og forbedre tilbudet til sine brukere jobber Mellad’n nå med forskjellige modeller for 
organisering av løypearbeidet fremover.  Uavhengig av hvilken løsning man går for, 
er målsettingen en bedret kapasitet og kvalitet på løypeprepareringen Dette krever at 
løypelaget investerer i en egen løypemaskin som skal stasjoneres i vårt nærområde, 
tilsvarende Yddin/Javnli modell. Det vil også være behov for å bygge en garasje til 
maskinen.  
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Vedlagt finner dere to vedlegg med mer informasjon om planene. Vennligst studer 
vedleggene. Ved å lese igjennom teksten, så får dere solid bakgrunn for å kunne 
svare på følgende: 

 
1. Vil du/dere som hytteeier si ja til å være med på en engangsbetaling på  

kr. 4000 for å finansiere en løypemaskin plassert i området til Mellad’n 
Turløyper sitt løypenett? 

2. Vil du/dere som hytteeier si ja til en årlig medlemskontingent på kr 1000? 
  
Vil du ha bedre skiløyper i nærområdet ditt? Da må du/dere bli med på laget. 
Vennligst meld fra til styret på post@rennsenn.com innen 1. mai hvis dere 
ønsker å bli med på dette. Vi i Midthødge og Søndre Rennsenn Vel håper på 
positiv respons fra mange av dere slik at dette kan gjennomføres med oppstart 
skisesongen 2022/2023. 
 
Mvh 😊  
Bjørn 
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4. Årsregnskap med revisjonsberetning 
 

g 
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5. Budsjett for inneværende år 
 

 
 
6. Fastsettelse av kontingent for inneværende år 
 
Styrets forslag å beholde samme nivå på kontingenten så i 2020 - 2000,-kr 
Frist for innbetaling av dette er 30.juni 
 
7. Innkomne forslag 

a. Forslag fra styret, Reviderte vedtekter som vedlagt (eksisterende 
vedtekter er også vedlagt). 
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8. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite 
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9. Valg av velets representanter til Vegkomiteen 
 
I henhold til avtale mellom Velet og Hestekampvegen AL skal det opprettes en 
Vegkomite med 2(3) representanter fra hver av partene. Styrets forslag til 
representanter til Vegkomiteen er: 
Tore Møller 
Steinar Gjengaar  
Vidar Larsen 
 
10. Annet 
 
Viser til Rapport fra Løypeansvarlig under punkt 3 Styrets Beretning og til 2(to) 
vedlegg fra Mellad’n Turløyper.  Ønsker du å være med på å støtte Mellad’n satsning 
ved å betale 4000,- kr som et engangsbeløp for å sikre tilstrekkelig kjøring og god 
nok kvalitet på løypene gjennom sesongen? Dette er en individuell tilbakemelding fra 
hver enkelt hjemmelshaver/hytteeier og det skal ikke innbetales før Mellad’n har et 
konkret opplegg med avtaler og driftskalkyler.  

Årlig løypebidrag på 1000,- kr kommer i tillegg (som i dag) 

 


