
Venabygdsfjellet Vel 
Årsberetning for året 2009/2010 
 
Styret har bestått av: 

 
Leif Nordahl                                         Leder    
Ulrik Sverdrup                                      Nestleder 
Bjørn Lossius                                        Sekretær 
Eric Kristian Steira                              Kasserer 
Pål Diesen                                            Vararepresentant 
Else Margrethe Graff Bjørndalen       Vararepresentant 
Ole Harildstad (Til 15.april )               Grunneierrepresentant 
Håvard Linækkeren (Fra 15. april)     Grunneierrepresentant 
 
Per Jahren                                            Revisor 
Olaf Tufte                                             Revisor 
 
Det har vært avholdt syv styremøter i perioden. Seks av styremøtene har vært avholdt i Oslo.  
 
Medlemmer 
Per 1. mai har vellet 443 medlemmer. 
 
Medlemsregisteret 
Det er lagt ned betydelig arbeide for å ajourføre medlemsregisteret.  Styret ønsker at flest 

mulige av medlemmene kan nåes på e. post. Dette gir en billigere og raskere 

medlemskontakt. 
 
Medlemsfordeler 
Det er oppnådd rabatter for medlemmene i flere forretninger. Oversikt over hvilke 

forretninger dette er ligger på Vellets hjemmesider. Medlemskort er tilsend alle 

medlemmene sammen med kontingentinnkrevingen. 
 
Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA) 
På siste generalforsamling ble det besluttet at Vellet skal være med i VTSA. 
Vellet har innbetalt sin andel på kr. 10.000,- og Pål Diesen vil møte på VTSA årsmøte. 
VTSA trakk sin forliksklage mot Vellet høsten 2009 uten noen belastning for oss. 
Vellet har avviklet sin konto for løypebidrag og det er VTSA som har ansvar for innsamling av 

løypebidrag. 
Tilbakemeldingene fra medlemmer er at de er godt fornøyd med skiløypene. 
 
Vedtekter 
Styret har revidert vedtektene for å få de mer oversiktlige og i tråd med dagens praksis. 

Navn, formål og medlemskap er uendret. Forslaget til vedtekter blir lagt frem for 

generalforsamlingen til godkjenning. 
 
 
 
 



Vinterbrøyting av veier 
Styret er bekymret for miljøinngrepene som vinterbrøyting av veiene medfører. 
En del hyttebrukere ønsker kjørevei helt til hytta, sommer som vinter. Styret har tatt opp 

lovligheten omkring vinterbrøyting med kommunen og fått opplyst at det er bare i områder 

som det i reguleringsplanen er forbud mot vinterbrøyting hvor dette kan nektes. 

Vinterbrøyting av nye veier kan skape problemer for skiløyper som tradisjonelt går i 

veitrasen. Styret i Vellet er klar over at det er delte meninger blant medlemmene om 

vinterbrøyting av veier og vurderer om det bør gjennomføres en spørreundersøkelse blant 

medlemmene om deres  syn. Styret vil ta saken opp på generalforsamlingen. 
 
Hjemmesider 
Vellets hjemmesider er modernisert og forandret. Styret håper at medlemmene vil benytte 

hjemmesidenes debattforum aktiv. www.venabygdsfjellet.no  
Arbeidet er utført av Tore Bjørndalen som fortjener en stor takk. 
 
Vellets arkiv 
Det er inngått en avtale med Venabygd Fjellkapell om leie av et låsbart skap hvor Vellets 

gamle dokumenter og papirer kan oppevares. 
 
50 års jubileum 
I 2011 er det 50 år siden vellet ble stiftet. Styret arbeider med et jubileumshefte og en 

markering. 
 
 

Styret i Venabygdsfjellet Vel 

21. juni 2010 

 


