
 

 

ÅRSBERETNING FOR VENABYGDSFJELLET VEL FOR PERIODEN 26.06.19 TIL 19.07.20. 

 

Styrets arbeid: 

Det er i perioden avholdt 5 styremøter. Det ene var i forkant av årsmøte 12.08.2019. 
I tillegg er en del saker behandlet på mail / telefon, og senere bekreftet i påfølgende styremøter. 

 

Styrets sammensetning etter årsmøte 12.08.19: 

Funksjon: Navn: Funksjonsperiode 
Leder: Bernt Prøsch 2019 - 2021 
Nestleder: Per Broch Mathisen 2018 - 2020 
Kasserer: Dag Finn Erlandsen 2018 - 2020 
Sekretær: Bjørn Ottar Torp 2019 - 2021 
Styremedlem: Lisbet Hellen 2018 – 2020 
Styremedlem: Gerd Berit Lie 2019 – 2021 
Venabygd grunneierlag: 
(Uten stemmerett) 

Håvard Linækkeren 
Asgeir Haugstad (vara) 

 

Andre verv:   
Revisor: Anita Steira 2019 – 2020 
Valgkomite: Tom Torkehagen 2019 - 2021 
Valgkomite: Fred Nilsen 2018 - 2020 

 

Arbeidsoppgaver og saker til behandling i styret: 

 

Økonomi: 
Foreningen har god økonomi. Overskudd driftsåret 2019/2020 kr 13955. Det vises ellers til regnskap. 

 

Medlemsstatus / hyttetilsyn: 
Foreningen har mai 2020 414 medlemmer. 74 har hyttetilsyn fra Røde kors. 
Kasserer og medlemskontakt 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 videreformidles annen informasjon som er aktuell for medlemmene. 

http://www.venabygdsfjellet.no/


 

 

Eiendomsskatt: 
I etterkant av årsmøte 2019 orienterte Ringebu kommune v/Per K. Fossmo om Eiendomsskatt. 
Det er informert om initiativ fra Kvitfjell, gjennom e-post, og informasjon på vellets hjemmeside. Noen 
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. 
Dette året har vi hatt samarbeid om prosjekt Fiskekultivering. 

 

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 andel i VTSA, og har etter søknad, støttet VTSA 
økonomisk til spesifisert tiltak de siste årene. 
Vellet var representert på årsmøte ved Bjørn Ottar Torp, Dag Finn Erlandsen, og vellets leder Bernt Prøsch, som 
også satt i styret i VTSA fram til årsmøte 27.06.20. Vellet har 1 + 5 stemmer på årsmøter. 5 ekstra stemmer som 
følge av økonomiske tilskudd. Så lenge Bernt Prösch satt i styret i VTSA, «disponerte» Bjørn Ottar Torp disse 
stemmene på årsmøte. 

 
Stolpejakt:  
Etter 6 år med kontinuerlig vekst, ble det satt en utrolig rekord sommeren 2019. Det endte opp med 2540 unike 
stolpejegere. Til sammen ble det registrert 30902 stolper. 
Blant deltakerne ble det trukket ut 30 personer som fikk et 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 ett møte siste året. 
(Mars møte avlyst grunnet pandemi.) 
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 bevilget etter søknad kr 47712 til vellet til sommervedlikehold av skiløypetraseer i forrige 
driftsår. Dette prosjektet er gjennomført siste regnskapsår, og inngår i vellets regnskap. 

 

Hjertestartere 
Vellet har 2 hjertestartere. Disse er plassert ut på Trabelia camping og KIWI/Lundes. 
Hjertestarterne er vedlikeholdt og oppgradert i løpet av året. 
I tillegg er det hjertestartere på Spidsbergseter, Venabu og Venastul. Se vellets hjemmeside.  

 

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. 
Gang- og sykkelsti/vei langs Rondevegen, fra avkjøring Gulltjønn til Rondevegen ble blinket ut som prioritert 
prosjekt i handlingsplan ved årsmøte i 2019. 
Det er innhentet pristilbud fra entreprenør på opparbeidelse på deler av strekningen. På samme strekning er det 
innhentet tillatelse fra to grunneiere. 
Det er søkt om økonomiske midler fra banker, stiftelser, og Statens vegvesen. Foreløpig uttelling er kr 10.000 fra 
Sparebank 1, Gudbrandsdal. (Juni 2020, ikke i regnskap.) 

Sommervedlikehold av skiløypetrase mellom Svarttippa og Holtesetra i 2019 har bedret muligheten for å sykle 
her. Fra Buhaugen til Spidsbergseter har det også blitt bedre å sykle, gjennom arbeid med VA-trase. 
Det er ønskelig med flere sykkelmuligheter utenfor FV27.  
 

Fiskekultivering: 
SpareBank 1 Gudbrandsdal tildelte vellet kr 100.000 i støtte til prosjektet: «Forvaltningsplan for 12 vann». 
Feltarbeid ble utført august/september 2019, av Høyskolen i Innlandet, Evenstad. Rapport «Driftsplan 
Venabygdsfjellet 2020» er lagt ut på vellets hjemmeside. 
Ut fra anbefalinger i rapporten, er det besluttet å konsentrere innsatsen om Buvatnet og Fresketjønnet. 
Utsetting av ørekytruser for utfisking av ørekyte i disse 2 vannene er igangsatt juni 2020, etter hvert vil også 
siv/storr bli fjernet/klippet i Buvatnet. Tynningsfiske etter ørret i Fresketjønn og etter abbor i Buvatnet er 
igangsatt. Tynningsfiske etter abbor i  Nørdre og Søre Fiskeløysa er også aktuelt, om enn noe senere. 

Prosjektet har vært, og fortsetter, i et samarbeid mellom Venabygdsfjellet Vel og Venabygd Grunneierlag. 
Gjelder både praktisk gjennomføring og finansiering. 
 

Ekstraordinært hyttetilsyn mars / april 2020: 

Etter en henvendelse fra Næringssjefen i Ringebu kommune i forbindelse med Covid 19 pandemien, og forbudet 
mot å benytte hyttene for hytteeiere som ikke var bosatt i Ringebu kommune, valgte styret i vellet å igangsette 
et ekstraordinært tilsyn av hyttene. 
Vellet tok økonomisk risiko i størrelsesorden 20000-40000 kroner. Samtidig ble medlemmene oppfordret til å gi 
et frivillig bidrag, f.eks. kr 100, som kunne overføres til nyopprettet Vipps-konto. 
Informasjon om ordningen ble lagt ut på vellets hjemmeside 20.mars. 
Vaktholdet varte fra 21/3 til 24/4. Det ble kjørt og sjekket 2 til 3 ganger pr dag, til sammen ca. 50 km pr dag, og 
det ble lagt ned rundt 300 timer totalt. Dette ble i hovedsak utført av vellets leder Bernt Prösch, personell ved 
Trabelia camping, og noen ekstra frivillige. Bortsett fra noen hytteeiere som hadde glemt å lukke vinduer, ble 
det ikke avdekket noe. 
Ett medlem valgte å melde seg ut som følge av initiativet, mens vi fikk 10 nye medlemmer samme periode. 
Frivillige bidrag dekket utgiftene, og vel så det. Innsamlede midler utgjorde kr 48 749, utlegg/kostnader kr 
29 100, og med det et «overskudd» på tiltaket på kr 19 649. 

  

Grasrotandelen: 
Vellet er registrert som grasrotmottager. Pr 28.juni 2020 har 108 spillere valgt vellet som sin mottager. 
Grasrotbeløp siste år er kr 55 058. 

 

Venabygdsfjellet 19.juli 2020   Styret.  


