
VINJEVEIEN VEL 

Referat fra styremøte onsdag 09. juni 2021 

Sted: Teams 

Tid: 1900 – 20.20 

Til stede: Erik Lund, Børre Johansen, Jarle Westby, Magne Holm, Helge Hatlemark. 

Forfall: Joar Hagen, Cecilie Ødegård Johansen 

Årsmøte: Avholdes lørdag 14/8 klokka 14.30 ved Saubua. Helge legger ut møteinnkalling på nett, 
Jarle henger opp på tavler: Trønnes gml.sæter, telefonkiosken, tryvangplassen og Tryvang øst. Styret 
møtes 14.00. Helge setter opp budsjett for 2021/22 basert på fjorårets. Erik kontakter valgkommite, 
trenger 1 ny vara. 

Hytte og medlemsoversikt: Erik har jobbet med å få en bedre oversikt over medlemmer. Etter mye 
om og men har han kommet en del videre, men ikke helt i mål. Potensielt er det ca 560 hytter som 
kan være medlemmer i området. 

Dugnader i sommer med løypemerking: Stolper er i løpet av vinteren kjørt ut på det som manglet 
ved Tryvang øst, samt Skarvbrurunden og Fjelløypa. Dugnader avholdes i sommer for oppsetting. 
Røde merker ligger klare i garasjen, trenger skruer. 80 mm stolper på Tryvang Øst, 60 mm ellers. 
Løypelaget har stolpeslagere til 60mm, befinner seg muligens på Lauvåsen. Jarle er dugnadssjef. 

Badeplass Fåfeng: Det har kommet forslag om opparbeidelse av bedre badeplass i Fåfeng ved 
rekkverket i sydenden, alternativt en utvidelse av allerede eksisterende badeplass på odden foran 
Fåfengveien 37 og 41. Opparbeidelse må avklares med grunneier Cato Haugen, samt avklares/søkes 
om i kommunen. Vi hadde også et prosjekt for noen år siden vedr utbedring av stien rundt Fåfeng, 
men dette strandet. Mulighet for å ta opp igjen tråden nå? Vi tar en diskusjon i etterkant av 
årsmøtet, uansett virker det ikke realistisk å få til noe denne sommeren. 

Frisbeegolf-bane: Det er komme forslag om å etablere frisbeegolf-bane i området fra et vel-medlem. 
Styret er usikre på hvor noe slikt kan etableres med tanke slitasje på sårbart terreng og aktuelt 
område. Erik hører med kommunen om hvordan de stiller seg til en slik bane.  

Neste styremøte 

Avklares 

Ottestad 09/06-2021. 

Helge Hatlemark, ref. 


