
Dette notatet inneholder to elementer: 

 

Referat fra Årsmøtet 13. april 2017 for 
Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel 

og innbetaling av  

kontingenter for 2017. 
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 

 

 



Referat: 

1)  Hjertestarter 
Kurs i førstehjelp og hjertestarter ble avholdt. Hjertestarteren er stasjonert hos 
Wenches Fjellkafe. 
 

2) Opprop 
Middels oppmøte. Liste for ajourføring av stamdata gikk rundt. 
 

3) Valg av møteleder, referent og en person til å undertegne 
protokollen sammen med møteleder og referent. 
Møteleder ble avtroppende formann Trond Synnestvedt, referent sekretær Jan 
Bjørneboe, protokollundertegner Steinar Gjengaar. 
 

4) Årsberetning 2016 
Beretning gjennomgått og godkjent. 

 
5) Rapport fra Veikomiteen. 

Veien befart høst -16. Pigging, steinsetting, grøfting og grusing er utført. Ny 
befaring vår -17.Forslag for 2017 er mer grus, fikse gjennomslag, fortsette 
steinsetting etter økonomi. Vurdere mer «luft» rundt veiene ved at trær lang veien 
felles. Tore Møller sjekker med grunneiere. Brøyting skal ut på anbud. Tre 
tilbydere vil bli spurt. Private stikkveier vil være med. Det innkom klager på 
nåværende brøyter. Tore M. tar dette opp med entreprenøren. 
Så vel gjennomførte tiltak som nye prosjekter ble godkjent. Takk til veikomiteen 
for godt arbeid og en stor takk til Stig Hermundstad for god hjelp. 
 

Dugnaden i 2016 var preget av få gjorde mye. Dugnaden 
2017 vil bli preget av at mange gjør ekstra mye. Dato er 
26. august kl. 10.00 med oppmøte Brimbakken. 
 

6) Rapport fra løypekomiteen. 
Vi har fått en flott, ny løypetrase. Takk til dugnadsgjengen. Videre satsning blir fra 
Brimbakken, Bleikfetbekken og opp til Bleifetjednet. En eller to dugnader må til. 
Løypekomiteen vurderer trasevalg. Kommunen er også i området. Stig har som 
vanlig mye god lokal kunnskap. 

 
7) Regnskap 2016 

Godkjent. 

 



8) Forslag fra Styret om å øke Velavgift med kr. 100 og 
deretter med kr. 50 annet hvert år og Veiavgift med et 
engangsbeløp på kr. 200 slik at Velet følger den almene 
prisstigningen og ikke kommer på etterskudd. 
Godkjent. 
 
 
Innbetaling for 2017 til Midthøgde og Søndre Rennsenn vel, v/ Åge Nygård, 
Hosleveien 170, 1362 Hosle, konto nummer 7143.20.47215 merket 
med hytteadresse, blir: 
 

Medlemskontingent:     Kr. 400 
Vedlikeholdsavgift vei:     Kr. 800 
Brøyteavgift vei:      Kr: 600 

Total sum å innbetale:   Kr: 1800. 
 

9) Budsjett 2017 
Godkjent inklusive kostnad til sommerens postombæring. 

 
10) Kort referat fra arealplan Øystre Slidre kommune 2017 

Eiendomsavgift på 2 promille av en markedsverdi innføres fra 2018. Rådmann 
ønsker allerede en økning av denne fremover. Utvendig taksering av alle hytter 
skjer i 2017. 
 

Valg, nytt styre 
Styreleder:  Steinar Gjengaar, Midthøgde 20.  
                           Steinar@coachsupport.no ---    Tlf.: 90562980 
 
Sekretær:  Jan Kærup Bjørneboe, Midthøgde 33.                  
                          Jan.Bjorneboe@hotmail.com ---    Tlf.: 40010101 
 
Kasserer:          Åge Nygård Midthøgde, Midthøgde 41.  
                          aagnyg@online.no ---    Tlf.: 95747472 
 
 

 
Styremedlemmer:  
Løype:   Bjørn Gulliksen, Ida.Fredriksen@olavthon.no 

 



11) Vei:   Tore Møller, Midthøgde  tore@ischebeck.no TLF.: 90772140 
                           Vidar Larsen   vidar.larsen@lunner.kommune.no;   
Valgkomite:  Trond Synnestvedt    
                          Judith Hegge 

 
12) Aktuelle saker 

En stor takk til avtroppende styreleder Trond Synnestvedt, markert med en bedre 
rødvin, og det samme til valgkomiteens avtroppende formann Einar Grøneng, 
som kun ble markert med takk. 

Tidligere sekretær Tore Brønnum påtar seg å redigere hjemmesidene våre med 
fire gangers mottak fra styret, samt at medlemmene må bidra med bilder, tekster, 
naturopplevelser, reaksjoner på eiendomsskatt og annet spektakulære 
opplevelser. Tore finnes i Hestekampen 2. 

 

Jan Kærup Bjørneboe (Sign)   Steinar Gjengaar (Sign) 

Referent/Sekretær Ny Formann og 
protokollundertegner 


