
Referat fra årsmøte 01. september 2018 

Referatet er tekst i rødt/understreket.  

Trygve Holmsen, Oslo 25.09.2018 

 

Til: Medlemmene i Megrunnslia Vel 

Fra: Styret i Megrunnslia Vel 

Dato: Tanum 26.08.2018 

Innkalling til årsmøte 01. september 2018 

 

Det inviteres med dette til Årsmøte i Megrunnslia Vel på Rondane Gjestegård lørdag 1. 

september kl. 09. Denne helgen er det «Fossedagene», med svært mange aktiviteter.  

Vi ønsker å tilrettelegge for full deltagelse på Fossedagene, og har derfor lagt årsmøtet 

relativt tidlig på dagen.  

Agenda for årsmøtet 

A. Godkjenne forrige møtereferat - Godkjent 
B. Godkjenne og telle stemmeberettigede medlemmer - 20 
C. Velge dirigent og referent – Trygve Holmsen 
D. Godkjenne sakslisten - Godkjent 
E. Behandle sakslisten  

 
Sakslisten: 

1. Styrets årsberetning  
2. Økonomi 

a. Vellets regnskap for 2017/18 i revidert stand – Ingen kommentarer, ligger vedlagt dette 
referatet 

b. Budsjett for 2018/19 – Budsjettet er som for 2017/2018 og medlemskontingenten 
anbefales holdt på dagens nivå til vi når en egenkapital på ca. 500 000,- for å møte 
uforutsette utgifter. Pr. i dag er egenkapitalen vel 290 000,-.  

c. Tiltak for å oppdatere medlemslisten – Se punkt under 
d. Kontroll av innbetaling av medlemskontingent – Møtet vedtok å sette forfallsfrist for 

kontingenten til 30.06, neste innbetaling blir da 30.06.2019 for medlemskapet 
2019/2020. Styret jobber med å få juridisk eierliste fra kartverket (om mulig) og sjekker 
fortsatt muligheten for å bruke et eget byrå for å følge opp at alle bidrar med sin 
kontingent.  

3. Status på veier og skiløyper 

a. Generell informasjon – Veisjef Hans Sollid hadde dessverre ikke mulighet for å delta på 
møtet, noe som medført at dette punktet på sakslisten ikke fikk samme grundige og 
gjennomtenkte gjennomgang som vi er vant til. Vi ser frem i mot å få Hans med på neste 
årsmøte og vil sende ham en liten hilsen på vegne av vellet.  
Etter tidligere utsendt anbudsforespørsel vil stamveiene nå brøytes av Ole Harald 
Kulstad. Løpende vedlikehold av veier om sommeren utføres som før med hjelp fra Even 



Moen. Dersom det skal utføres større utbedringer vil en anbudsforespørsel være 
naturlig.  

b. Standard på veier – Se også punktet over. Noen steder bør stamveiene gjøres litt bredere 
og grøftene grunnere. Broen over Gravskardbekken må markeres bedre og utbedres, 
styret ser hva det får til uten den sedvanlige bistanden fra Hans.   

c. Brøytekalender – Stamveiene (vedlikeholdes av vellet og er markert med rødt på figuren 
under, private veier er ikke vist) vil nå brøytes alle dager, unntaket er fra Poppeplassen 
og opp på fjellet: Her vil det kun brøytes i jule- og vinterferien samt i påsken.  

 
d. Løypekjøring – Vellet betaler 25 000,- i året for løyper til Bjørkebollen Turforening. Det er 

ingen veldig gode løypevalg/traseer i lia oppover mot fjellet med mindre man bruker 
kjøreveien, styret ved Petter D. og Morten M. tar en prat med Bjørkebollen før årets 
sesong for å se hva vi kan gjøre med dette. Uansett må nok vellet fokusere på noen få, 
men representative løypevalg.   

e. Driftsavtale/anbud på relevante tjenester – Oppsummert: 

1. Vinterbrøyting – Inngått med O. H. Kulstad 
2. Kjøring av løyper – Vil inngås med Bjørkebollen Turforening etter samtaler i 

forkant 
3. Større vedlikehold av stamveinettet , tas på anbud dersom behovet oppstår 

e.  
4. Innkommende saker – se egen liste på slutten av dette referatet 
5. Styret og valgkomite: Styret og valgkomite velges neste gang i 2019 – Vi takker Bjørn Fulland for 

bidraget hans som revisor gjennom 10 år!!  En liten hilsen blir sendt ham i posten, vedlagt bilde 
fra Facebook med Rondane som ramme.  Vi ønsker også ny revisor Sigurd B Gabrielsen 
velkommen! 



  
5. Eventuelt 

a. Vedtatt:  Starte årsmøtet kl. 10 og ikke 09 som i dag på lørdag under Fossedagene. 
Flytting til søndag ble nedstemt, styret fikk i oppgave å finne et møtelokale nærmere 
Megrunnslia.  

b. Vedtatt: Følge opp årsmøtevedtak fra 2017 ifh. å la turgåere med mer kjøre opp 
stamveien mot å betale 50,- med Vipps til vellets brøytekontoen - det må settes opp et 
eget skilt med nødvendig informasjon.  

c. Info: Det er nå lov å fiske med oter i juli i hele sjøen. 

6.  
 
Innkommende saker: 

1. Forslag fra styret:  

a. Tilrettelegge for lademulighet for elbiler i tilknytning til en av transformatorstasjonene basert 
på samme prinsipp som gjelder for private veier og stamnett for  strøm: Investering, drift og 
forbruk dekkes av de som er med på ordningen. Vellet vil prioritere om det er mulig å få 
Kafeen eller en annen lokal tjenestetilbyder til å tilby lading, dersom dette ikke er mulig vil vi 
gå videre for å kartlegge interessen internt i feltet vårt. Til informasjon så er det et generelt 
problem i hele dalen med korte strømbrudd.  
Som en oppfølging til dette punktet (ikke håndtert av vellet, men av koordinator for 
stamnettet):  
- Stamnett 2 tilbakebetaler nå til de som tok investeringskostnadene i sin tid, inkl. korreksjon 
jfr. konsumprisindeksen 
- Stamnett 1 har ca. 40 medlemmer og oppfordres til å følge opp med liknende 
tilbakebetaling 

b. Vurdere «fyllerunde» med parafin: Dersom mange nok er interessert kunne man avtale en 
årlig/2-årlig påfyllingsrunde hvor man får en tankbil opp i lia. Ved er generelt et bedre 
fyringsalternativ, men det kan være greit å fyre med parafin over natten om vinteren. På 
årmøtet fyrte ca 20% av de oppmøtte med parafin, men kafeen har indikert at de ikke ønsker 
i å selge dette. Dersom noen av medlemmene er interessert i å delta i en fellesbestilling av 
tankbil i lia så gi tilbakemelding til Cathrine S i styret om dette: cathrineskjolden@gmail.com, 
så får vi se på interessen. Noen av medlemmene fyrer med gass og er fornøyd med det. 

mailto:cathrineskjolden@gmail.com


Uansett parafin/sprit/gass/ved, husk at forbrenning tar opp oksygen og avgir eksos – i 
forsvaret har man egen fyringsvakt for å ivareta frisk luft når man varmer på denne måten.  

Styrets årsberetning:  

Årets beretning blir heller kortfattet da styret har litt begrenset med ressurser – i denne forbindelse 
oppfordrer vi potensielle styremedlemmer til å melde seg  Det er ikke valg i år, men vi er åpne for 
hjelp fra de som ønsker å bidra.  
 
Sommeren har vært flott mange steder inkl. i Sollia, og aktivitetsnivået langs Rondanevegen med 
utstillinger, konserter med mer har vært stort. Innsatsen for å holde det slik er stor og mange i det 
lokale miljøet jobber ekstra hardt i turistsesongen, en tid hvor det i tillegg kan være vanskelig å få tak 
i f.eks. ekstrahjelp.  
 
Etter en anbudsrunde blir vinterbrøyting nå utført av en ny aktør, mer informasjon kommer, men 
brøytekalenderen blir som før. Private veier har sine egne brøyteavtaler.  
 
Vennlig hilsen 
Styret i Megrunnslia Vel 
 
Petter 
Cathrine 
Morten 
Trygve 


