
1 

Årsmelding for Venabygdsfjellet vel 

Perioden 08.08.15 – 13.08.16 

Den første perioden startet veldig vanskelig. Grunnen til dette var en konflikt som 

oppstod mellom nyvalgt leder og styremedlemmene. Konflikten kulminerte med en 

ekstraordinær generalforsamling 24.10.15, der styrelederen ble avsatt og ny leder, 

Terje Scavenius, ble valgt. Det vil ikke i denne årsmeldingen bli tatt med mer om 

den konflikten. Den ble i sin helhet håndtert på den ekstraordinære 

generalforsamlingen. 

Styrets sammensetning den første perioden fra 08.08.15- 24.10.15: 

Leder: Mathias Harang 

Nestleder: Torstein Steine 

Sekretær: Else M. Graff Bjørndalen 

Kasserer: Harald Larsen 

Styremedlem: Tom Torkehagen 

Styremedlem: Harald Thoresen 

Grunneierrepresentant: Håvard Linækkeren  

Styrets sammensetning etter ekstraordinær generalforsmaling: fra 24.10.15 til 

13.08.16:  

Leder: Terje Scavenius 

Nestleder: Torstein Steine 

Sekretær: Else M. Graff Bjørndalen 

Kasserer: Harald Larsen 

Styremedlem: Tom Torkehagen 

Grunneierrepresentant: Håvard Linækkeren 

(Styremedlem, Harald Thoresen, trakk seg på den ekstraordinære 

generalforsamlingen, og det ble ikke valgt noen ny representant i hans sted.) 

Det nye styret har avholdt 8 styremøter i perioden og behandlet over 50 saker. 

Vellet har per utgangen av juni 497 medlemmer, og økonomien er solid og god.  

(Det redegjøres nærmere for disse punktene ifbm behandlingen av regnskapet.) 

De største arbeidsoppgavene:  

Informasjon 

På det første styremøtet brukte vi tid på å bli kjent, og diskuterte det som var 

skjedd tidligere den høsten. Det var særlig to forhold som trengte umiddelbar 

oppfølging. For det første var hele styret politianmeldt, og for det andre var det 

behov for korrigerende informasjon til våre samarbeidspartnere. Styreleder har 
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hatt to møter med kommunen og har også vært i kontakt med politiet. I tillegg er 

det gitt informasjon til medlemmene, gjennom et særskilt informasjons- og 

nyhetsbrev, et julebrev til alle, en dobbeltside i Ringebupostens januarnummer for 

2016 og på vellets egne hjemmesider. Styret har ansett at ovennevnte informasjon 

har vært tilstrekkelig for å holde medlemmene oppdatert om utviklingen. 

Destinasjonen 

Prosjektet Destinasjonen Venabygdfjellet ble etablert i februar 2013, som et 

prosjekt under Venabygdsfjellet vel. Det har bestått av 14 forskjellige tiltak, som 

ble til et arbeidsdokument for Destinasjonens fremdrift, og som det har vært gitt 

statusrapporter om på årsmøtene både i 2013, 2014, og 2015.  De forskjellige 

prosjektene har vært gjenstand for betydelig arbeid, og det foreligger nå en 

sluttrapport med regnskaper for prosjektene. Det er styrets ansvar å gi 

medlemmene en god og riktig fremstilling av prosjektene, noe som blir gjort ved å 

sende ut sluttrapporten sammen med en redegjørelse fra Harald Larsen, som har 

vært Destinasjonens prosjektleder. Det vil bli gitt ytterligere informasjon omkring 

dette temaet på årsmøtet. 

Ferdsel om sommeren og om vinteren. 

Under ovennevnte Destinasjon Venabygdsfjellet, ligger det mye arbeid med skilting 

og istandsetting av løypenettet, både for sommerbruk og vinterbruk. Det har vært 

arbeidet for å finne løsninger som ivaretar både grunneiernes interesser, 

allemannsretten og ferdselsretten. Styret er fornøyd med den informasjonsflyten 

som har vært, men ser samtidig at den alltid kan bli enda litt bedre.  

Nye vedtekter. 

Allerede på det første styremøtet ble det startet et arbeid med å lage nye 

vedtekter for vellet. Hovedgrunnene til dette er: 

- at det med dagens vedtekter er mulig for hvem som helst å bli 

stemmeberettiget medlem, - bare ved å betale kontingenten  

- at grunneierne ikke lenger ønsker å sitte som formelt styremedlem, og at 

- vedtektene ikke er tilpasset de «Mønstervedtektene» som er publisert av 

Norges velforbund, senest i april 2014.  

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at vedtektene nå skrives om. De vil i 

hovedsak, gi bedre definisjoner på medlemskap, medlemsrettigheter, og 

eiendommenes rettigheter.  

Det vil bli orientert nærmere om dette på årsmøtet. 

Venabygd Grunneierlag ønsker å tre ut av styret som ordinært og fullverdig 

styremedlem. De ønsker imidlertid fortsatt møterett og med tale- og forslagsrett. 

Styret er kommet til at dette er en meget god løsning. Styret trenger i de aller 

fleste saker, råd og kommentarer fra grunneierne. Styret ser at det er grunneierne 
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som eier de fleste av eiendommene våre, og det er i alles interesse at vi har best 

mulig samarbeid og dialog med dem. 

Forskjellige aktiviteter 

Stolpejakten er nå inne i sin tredje sesong, og har fått stor oppmerksomhet. Den er 

omfattet av betydelig interesse, både blant medlemmer og ikke medlemmer. 

Jakten på stolpene er graderte, og er ikke ment å være vanskelig orientering, men 

et mål for turen, både for små og store. Og dette har vært en åpenbar suksess på 

vårt fjell, og også mange andre steder i Norge 

Vellet har også satt ut hvilekrakker på utvalgte plasser. Vi er klar over at slike 

hjelpemidler skal settes ut med forsiktighet.  

Sykling i terrenget er en aktivitet som er kommet for å bli. Av den grunn må vi, 

som en stor velforening, ha en aktiv og offensiv holdning til dette.  Styret har 

derfor i samarbeid med grunneierne fått laget noen rundløyper, og det vil i 

fremtiden bli mulig å kjøpe et eget kart for dette formålet. 

Vegen videre 

Det står fortsatt igjen noen punkter på Destinasjonens prosjektliste. Flere av disse 

er nokså omfattende, blant annet er Sykkelvei langs fv. 27 et stort ønske. Dette er 

et såpass omfattende prosjekt at det er overtatt av Ringebu kommune og 

veimyndighetene. Vi vil således bli «vaktbikkjer» som må følge med for å påse at 

gjennomføringen av dette prosjektet ikke stopper opp.  

Det vil bli det nye styrets oppgave å håndtere de gjenværende prosjektene på best 

mulig måte, enten vi kan gjør gjøre det aleine, overlate det til andre eller finne en 

samarbeidsmodell. 

Juli 2016  

Styret i Venabygdsfjellet vel  

Terje Scavenius                                 Torstein Steine                  Harald Larsen    

Else M. Graff Bjørndalen                 Tom Torkehagen               Håvard Linækkeren 


