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 § 1 Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel har til formål:  

• Å verne om stedets lokale miljø og bidra til bærekraftig bruk av området, herunder: 
o Ivareta medlemmenes rettigheter og felles interesser vis-a-vis og i samarbeid med 

grunneiere, kommunen, veglag, andre velforeninger i kommunen samt løypelag  
o Sammen med grunneiere/veglaget ivareta vedlikehold, utbedring og brøyting av 

vegnettet (med unntak av private stikkveier). 

o Opprettholde og vedlikeholde Velets del av løypenettet  

o Ivareta stier og andre felles områder, for eksempel badeplasser, for bruk utenom 

vintersesongen 

 
Velet kan være medlem av Norges Hytteforbund og evt. andre upolitiske interesseorganisasjoner. 
 
 
§ 2 Medlemskap gjelder for alle hjemmelshavere/hytteeiere fra stopp 8 ved Stølsvegen og til Jødnmannstølen. 

o Hjemmelshavere/hytteeiere plikter selv å meddele til Velets administrasjon/styret ved 
endring av kontaktinformasjon og eventuelle salg/skifte av hjemmelshavere 

o Hjemmelshavere/hytteeiere plikter å holde seg informert via Velets hjemmesider 
www.rennsenn.com 
 

 
§ 3 Velet ledes av et styre på 4 - 6 medlemmer som velges av årsmøtet for 2 år av gangen. For å beholde 

kontinuitet tilstrebes at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.  Styret er beslutningsdyktig når 

minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra 

sine møter. Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten.  

 

§ 4 I henhold til avtale mellom Velet og Hestekampvegen AL av 6. juni 2006 (§ 3) opprettes en Vegkomite med 

2(3) representanter fra hver av partene. Velets representanter velges på årsmøtet blant de valgte 

styremedlemmer.  

 

§ 5 En valgkomité på 2 medlemmer skal fremlegge forslag på de medlemmer som er på valg. Valgkomiteen 

velges hvert år på årsmøtet.  
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§ 6 Årsmøtet avholdes hvert år, senest innen 30. juni. Styrets beretning, revidert årsregnskap, rapport fra 

vegkomité, løypeansvarlig samt eventuelle innkomne forslag sendes sammen med innkalling til årsmøtet 14 

dager før årsmøtet.  Innkomne forslag skal være styret i hende senest 31.januar.  

Årsmøtet ledes av Styrets Leder eller en annen hjemmelshaver/hytteeier etter forslag fra årsmøtet. 

Dokumenter som skal behandles på årsmøtet blir tilgjengeliggjort for medlemmene på vellets hjemmeside. 
 
Årsmøtet skal behandle følgende saker:  
 

o Godkjenning av innkalling og dagsorden 
o Valg av møteleder, referent og en til å undertegne protokollen sammen med referent 
o Styrets beretning 
o Årsregnskap med revisjonsberetning 
o Budsjett for inneværende år 
o Fastsettelse av kontingent for inneværende år 
o Innkomne forslag 
o Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite 
o Valg av representanter til Vegkomiteen 

 
Hver hjemmelshaver/hytteeier representerer 1(en) stemme på årsmøtet. En hjemmelshaver/hytteeier kan 
møte med inntil 3 fullmakter. 
 
Foreliggende saker til årsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer samt eventuelle 
fullmakter. 
 
Om eventuelle benkeforslag skal behandles på årsmøtet skal disse avgjøres ved simpelt flertall. 
 
 
§ 7 Alle hjemmelshavere/hytteeiere som har stikkvei, hvis vann renner ut i og forulemper Hestekampveien, er 
ansvarlig for å etablere og vedlikeholde en grøft med drensledning mot Hestekampveien. Vegansvarlig i styret 
kan gi råd/påbud om dette.   
 
 
§ 8 Det gjennomføres hvert år en dugnad ifm. veien/løypenettet, normalt på sensommeren/høsten. Det 
forventes at hjemmelshavere/hytteeiere deltar på dugnaden. Dersom deltagelse ikke er mulig oppfordres det 
til annet bidrag til fellesskapet.  
 
 
§ 9 Eventuelle forandringer av vedtektene krever 2/3 flertall av de fremmøtte deltagere på Årsmøtet.  

 

§ 10 Velets oppløsning kan bare besluttes når 3/4 av alle Velets medlemmer stemmer for det. 
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