
 

 

ÅRSBERETNING FOR VENABYGDSFJELLET VEL FOR PERIODEN 12.08.18 TIL 26.06.19. 

Styrets arbeid: 

Det er i perioden avholdt 5 styremøter. 

Styrets sammensetning: 

Funksjon: Navn: 
Leder: Bernt Prøsch 

Nestleder: Per Broch Mathisen 

Kasserer: Dag Finn Erlandsen 

Sekretær: Bjørn Ottar Torp 

Styremedlem: Lisbet Hellen 

Styremedlem: Tor Alm 

Venabygd grunneierlag: 

(Uten stemmerett) 

Håvard Linækkeren 

Asgeir Haugstad (vara) 

Andre verv:  

Revisor: Anita Steira 

Valgkomite: Tom Torkehagen 

Valgkomite: Fred Nilsen 

 

Arbeidsoppgaver og saker til behandling i styret: 

Økonomi: 

Foreningen har god økonomi. Underskudd driftsåret 2018/2019 kr 16232. Det vises ellers til regnskap. 

Medlemsstatus / hyttetilsyn: 

Foreningen har juni 2019 407 medlemmer. 76 har hyttetilsyn fra Røde kors. 

Kasserer nedlegger mye arbeid i å purre på betaling av kontingenten. 

Dette skyldes nok også overgang til innkreving over e-post, i stedet for en gul bankgiro i postkassa. 

Vi beklager maset rundt innbetaling av kontingent, men dette er nok en nødvendighet for å holde 

medlemstallet. 

Vellets hjemmeside: 

Vellets har egen hjemmeside, www.venabygdsfjellet.no. Takk til Tore Bjørndalen som legger ut informasjon fra 

styret, og vedlikeholder siden. 

På hjemmesiden er det lenke til Webkamera på Trabelia (husk å trykke oppdater), og det er også lenke til 

andre aktører og samarbeidspartnere på Venabygdsfjellet. Vellet har på hjemmesiden lagt ut informasjon om 

saker styret jobber med, og i tillegg videreformidlet informasjon om: 

· Gjerdebestemmelser 

· WEB-kameraet 

· Gjengroing i fjellet 

· Fiber for TV og Internett 

Eiendomsskatt: 

Styret er kjent med at en del medlemmer har forventinger til at velforeningen engasjerer seg i saken 

vedrørende eiendomsskatt. Styret mener at velforeningen er en politisk nøytral forening som må være 

varsomme med å ha synspunkter på et politisk tema som eiendomsskatt.  



Vi har valgt å informere våre medlemmer om et initiativ fra Kvitfjell, gjennom e-post, og informasjon på vellets 

hjemmeside. Mange hytteeiere på Venabygdsfjellet har valgt å slutte seg til initiativet fra Kvitfjell. 

Venabygd grunneierlag: 

Venabygd grunneierlag er fast representert i styret i vellet, uten stemmerett.  

Orienterer om saker fra laget, og vi har felles interesser på mange områder. 

VTSA   -   Venabygdsfjellet Turskiløyper:  

Styret er godt fornøyd med preparering av skiløypene på Venabygdsfjellet de siste årene. 

Styret ønsker å ha en aktiv rolle overfor VTSA. Vellet har flere andeler i VTSA, og har etter søknad, støttet VTSA 

økonomisk til spesifisert tiltak de siste årene. 

Vellet var representert på årsmøte v/Bjørn Ottar Torp, og vellets leder Bernt Prøsch, sitter i styret i VTSA. 

Stolpejakt:  
Over 2000 personer deltok på Stolpejakten sommeren 2018, en økning på 30%. 

110 personer klare å finne alle 50 stolpene. Det ble registrert stolper absolutt hver dag fra åpning 23.juni, til 

det ble stengt for registrering 4.november. 2019 personer registrerte til sammen 25.200 stolper. Dette var 

femte sesongen med stolpejakt. Blant deltakerne ble det trukket ut 30 personer som får gavekort. 

En stor takk til Tom Torkehagen som har organisert Stolpejakten på vegne av Venabygdsfjellet vel. 

Ringebu-Fåvang Skiklubb har plassert ut stolper mot en godtgjørelse. 

Hytteforum: 

Ringebu kommune arrangerer Hyttforum. Leder har representert vellet i 2 møter siste året. 

Aktuelle temaer her har vært eiendomsskatt, veier, skiløyper, orientering om nye hyttefelt. 

I tillegg har leder hatt uformelle samtaler med kommunens ledelse. 

Sommervedlikehold sti- og løypenett 

Gjensidigestiftelsen har etter søknad bevilget kr 47712 til vellet til sommervedlikehold av sti- og løypenettet på 

Venabygdsfjellet. 

Hjertestartere 

Vellet har 2 hjertestartere. Disse er plassert ut på Trabelia camping og KIWI/Lundes. 

I tillegg er det hjertestartere på Spidsbergseter, Venabu og Venastul. Se vellets hjemmeside.  

Fylkesvei 27: 

Styret registrerer med tilfredshet at det er igangsatt arbeid på Fylkesvei 27. Både i snarvegen til Ringebu, 

Brekkebakken, og på strekningen mellom Venabygd og avkjøring Jønnholt. 

I tillegg til å bedre trafikksikkerhet og generell trygghet for de veifarende, så bidrar det positivt til beredskapen 

på fjellet.   

Sykkel: 

Styret jobber videre med å utbedre mulighetene for å sykle på Venabygdsfjellet. 

Vårt fokus er rettet mot et «lavterskel tilbud». Det vil si barnefamilier, sykkeltralle, trafikksikkerhet, osv. 

Gjennom møte med Værfast i Ringebu, er vi orientert om aktivitetene i forbindelse med stisykling. Mange 

anser Venabygdsfjellet som et eldorado for stisykling.  

Fiskevann / kultivering: 
SpareBank 1 Gudbrandsdal har tildelt vellet kr 100.000 i støtte til prosjektet: «Forvaltningsplan for 12 vann». 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Venabygdsfjellet Vel og Venabygd Grunneierlag. 

Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av august i sommer, og vi håper prosjektet er med på å bidra til «godt 

fiske» på Venabygdsfjellet i årene som kommer. 

Grasrotandelen: 

Vellet er registrert som grasrotmottager. Pr 26.juni 2019 har 105 spillere valgt vellet som sin mottager. 

 

Venabygdsfjellet 26.juni 2019   Styret.  


