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Arbeidsoppgaver og saker til behandling i styret:
Økonomi:
Foreningen har god økonomi. Overskudd driftsåret 2020/2021 er kr 107.478, men dette skyldes at noen utgifter
er forskjøvet til neste regnskapsår. Det vises til regnskap.
Medlemsstatus / hyttetilsyn:
Foreningen har juli 2021 430 medlemmer. 75 har hyttetilsyn fra Røde kors.
Det ble gjennomført en ververunde i postkasser sommer/høst 2020, som ga noen nye medlemmer.
Juni 2021 hadde vellet verveannonse i Ringebuposten.
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.

Stolpejakt:
Stolpejakten gjennomføres i regi av vellet.
Det settes fortsatt rekorder. For sesong nummer 7 kan vi notere 4184 unike stolpejegere, og det ble registrert til

sammen 43242 stolper. Covid 19 situasjonen har selvsagt hatt en betydning for disse gode tallene, men vi håper
dette legger et godt grunnlag for at turfolket fortsetter å bruke fjellet og alle mulighetene der, i årene som
kommer. Blant deltakerne ble det trukket ut personer som fikk gavekort som kunne benyttes i Ringebu.
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.
Vedlikehold i stinettet
Etter tips fra turgåere om behov, har det blitt utført vedlikehold i stinettet.
Påsken 2020 ble materialer kjørt ut med snøskuter for bygging av klopper over bekker og gjennom vått terreng i
området Fremre Uksann mot Bånskardet. Klopper ble etablert juni 2021. Dette var det store prosjektet, ellers er
det gjennomført noen mindre prosjekter i området mellom Trabelivegen og Raudhaugvegen, og på Buhaugen.
Vellet er avhengig av tips fra turgåere for å avdekke behov. Dokumenter gjerne med bilder og GPS-posisjon. Det
vil ofte være behov for å forberede jobben med utkjøring av materialer på vinteren.
Tur-/sykkelsti:
Årsmøtet i august 2020 vedtok å bevilge kr 200.000 av sparekapital til et prosjekt med å oppruste tur-og
sykkelsti langs et definert område av Fylkesvei 27.
Styret har valgt å kjøre en ryddig linje i forhold til at alle nødvendige tillatelser skal være på plass.
Det er innhentet tillatelse fra to berørte grunneiere, det har vært kommunikasjon med veimyndigheter, og
Ringebu kommune ble kontaktet. Kommunen fikk orientering om planene høsten 2020. Første reaksjon fra
kommunen var at det her kunne være nødvendig med reguleringsplan.
Kommunen hadde ikke kapasitet til å gjennomføre befaring før snøen kom høsten 2020. Befaring med
kommunen ble gjennomført mai 2021, og på bakgrunn av denne fikk vi en anbefaling fra kommunen om å
definere prosjektet som tursti. Dette blir da et mindre inngrep, hvor aktuell bredde er 1,5m.
Det er innsendt ny orientering om tiltaket til kommunen, med nærmere definering av aktuelle tiltak i den snaue
800m lange traseen som ligger litt nedenfor sideveien Nedre Langbakken og Rondevegen camping.
Vi er avhengig av godkjenning fra kommunen før vi kan søke om økonomiske midler fra stiftelser, osv.

Fiskekultivering:
Ut fra anbefalinger i rapport fra Høyskolen Innlandet, Evenstad, «Forvaltningsplan for 12 vann», utført for vellet
i 2019, pågår det kultiveringsarbeid i Buvatnet og Fresketjønnet.
Det settes ut ørekyteruser som jevnlig tømmes, og det planlegges å fjerne vegetasjon.
Det er satt ut 340 settefisk i 5 forskjellige vann. På øvre Lundtjønn er det lagt ut paller i sivet, som gjør det noe
bedre å komme ut til vannet.
Prosjektet har vært, og fortsetter, i et samarbeid mellom Venabygdsfjellet vel og Venabygd Grunneierlag.
Gjelder både praktisk gjennomføring og finansiering.
Turkart:
Det er trykket nytt turkart. Dette kartet har med seg endringer siste år som følge av fjerning av Gråhøgdbu, ny
Veslefjellbu, og dermed etablering av ny T-merket tursti. I tillegg til en del andre endringer, og noen nye
turforslag.
Medlemmer får ett eksemplar av turkartet. Utdeles på årsmøte, eller kan hentes på Trabelia Camping.
Kartet er til slags på KIWI Lundes, Venabu, Spidsbergseter, Trabelia Camping, samt på Sport 1 og Norli
(bokhandel) i Ringebu.
VTSA - Venabygdsfjellet Turskiløyper:
Styret er godt fornøyd med preparering av skiløypene på Venabygdsfjellet, og vi registrerer at mange skiløpere
var ekstra begeistret for kvaliteten på skiløypene siste sesong.
Styret ønsker å ha en aktiv rolle overfor VTSA. Vellet har andel i VTSA, og har etter søknad, støttet VTSA
økonomisk til spesifisert tiltak rundt sommervedlikehold de siste årene.
Etter søknad er vellet tildelt økonomisk støtte fra Ringebu kommune til spesifiserte tiltak med vedlikehold
sommeren 2021. Prosjektet gjennomføres i regi av VTSA, og blir da et spleiselag mellom VTSA og vellet, med

ekstra støtte fra Ringebu kommune.
Vellet var representert på digitalt årsmøte avholdt i juni 2021.

Eiendomsskatt:
Det er orientert på vellets hjemmeside om initiativet som er tatt i Kvitfjell omkring eiendomsskatt i Ringebu.
Noen hytteeiere på Venabygdsfjellet har valgt å slutte seg til dette initiativet.

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 fortsatt samarbeid om prosjekt Fiskekultivering.

Hytteforum:
Ringebu kommune arrangerer normalt Hytteforum, normalt 2 møter i året. Grunnet Covid 19 er det ikke avholdt
møter siste året. Aktuelle temaer her er normalt eiendomsskatt, veier, skiløyper, orientering om nye hyttefelt,
vann og avløp, osv. Leder hatt uformelle samtaler med kommunens ledelse siste året om aktuelle saker.

Grasrotandelen:
Vellet er registrert som grasrotmottager. Pr 8.juli 2021 har 111 spillere valgt vellet som sin mottager (108 i
2020). Grasrotbeløp siste regnskapsår er kr 62.982.

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.
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