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Referat styremøte nr 15.05 Vinjeveien vel  
15/12-2015 

Møte avholdt hjemme hos Joar Hagen 

Tilstede: Joar Hagen 

  Per Eivind Grosvold 

Simen Sollien 

Helge Hatlemark 

Erik Lund 

Neste styremøte ca vinterferien, avtales nærmere.  
Helge utpekt som referent fra møtet. 

Saker fra møte 15.05 med fet skrift 

Sak 02: Møte 15.05 
NetCom sitt mobilnett er oppe og går, så nå burde alle ha full dekning. Velet har enda ikke mottatt 
alle fakturaer enda, men det ser ut til at vi økonomisk kommer greit i mål. Grøfta er pyntet opp i 
løpet av sommeren/høsten og resultatet ser bra ut. 

Sak  -03 møte 15.05: Påskeskirenn 2016 
Avholdes som før påskeaften (26/3), fremdeles ved Saubua.  Påmelding klokka 10, start 
barneklassen  11.00, familieklasse 11.30, premieutdeling 13.00. Et lite hjertesukk: Mye av arbeidet 
faller på styret og hvis flere kunne tenke seg å bidra er det bare å ta kontakt. 

Sak  04 møte 15.03: Hjemmesider 
Simen har vært i kontakt med eventuell leverandør av webkamera og værstasjon tilsvarende den 
Hamar og Hedemarken turistforening har på Stenfjellhytta, (se hht.no). Tilbudet er på ca 20 000,- 
inkludert montering.  Å ta bilder sjeldnere enn hvert 10 minutt er pr definisjon ikke overvåkning, 
slik at vi ikke skal komme i konflikt med Datatilsynet. Vinjevegen AL er interessert i en vindmåler i 
området for å få bedre oversikt over behovet for brøyting av vegen, og er interessert i å være med 
å dele regninga. Vi hører også med  Lauvåsen om de også vil være med. Vinjevegen vel foreslår at 
regninga deles på 3. 

Lauvåsen hytteeierforening er inne med egen flik på nettsidene Vinjevegen.info. 

Sak 06: Møte 15.05: Løypelaget 
Løypelaget har fått inn såpass med midler at de er gjeldfrie og har litt midler på bok etter at alle 
regninger er betalt. Løypemaskina blir plassert i teltet i vinter, men det trengs en bedre løsning på 
sikt. Pr nå er det ikke midler til å bygge en permanent garasje. 

Sak 12 Møte 14.05: 
For å spare penge på utsendelse til medlemmene ønsker vi at flest mulig oppgir e-post-adressen sin 
til: hhatlemark@gmail.com.  De vi ikke har e-postadresse til må det sendes post til. 

Sak 13 Møte 15.05: Det har ikke blitt noe av mere klopping av stier i sommer, arbeidsinnsatsen ble 
lagt i dugnad for skiløyper. 
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Sak 15 Møte 14.06: Eidsiva har sagt de skulle gruse opp kabeltrasèn fra Tryvang Sør mot Geitryggen, 
uvisst om dette er gjort. 

Sak 16 Møte 14.06:Postombæring: 

Ordningen med postkasse ved Rønningen,(første svingen etter avkjørsel fra RV 3) fungerer fint. Alle 
som passerer postkassa på veg oppover oppfordres til å ta med seg posten hvis det røde merket 
henger ute. Posten legges i kassa på Tryvangplassen.  

Sak 19. Møte 15.02 
Forslag til vedtektsendringer om at nestleder rykker opp til leder etter ett år for å få en bedre 
kontinuitet.. Konklusjon: Vi beholder det som det er om at det ikke er noen automatikk i at nestleder 
rykker opp. 

Sak19: Møte 15.05: 
Vi går igjennom vedtektene i vellet og ser om det er noe som bør revideres på årsmøtet til 
sommeren. 

Sak 20. Møte 15.03 
Det er synkende interesse i næringslivet med å bidra til Fjelldagen. Primus motor har vært Tom 
Bjarne Ulvmoen, men han har nå solgt firmaet og er ikke interessert i å bidra i samme grad som før. 
Kostnader for leie av telt og musikk har vært ca 15000,- og de næringsdrivende har stillt med 2500,- 
hver. Hvis det skal bli noe av i år, må det skje i regi av vellet. Vi tygger på det fram til neste møte, 
men uansett bør vi ha årsmøte i velet på sensommeren. 

Sak 20 Møte 15.05: 
Det ble ikke noe av Fjelldagen i sommer. Styret ser seg ikke i stand til å arrangere Fjelldagen uten 
større involvering fra næringslivet, slik at vi legger den på is inntil videre. 

Div: 
Simen har mottatt diverse telefoner ang utelys på hytter, bompenger på E6 fra Oslo, bompenger 
på Vinjevegen,  eiendomskatt, strømutbygging etc. Styret ar av den oppfatning at dette ikke er noe 
vi har mulighet eller myndighet til å gjøre noe med, men styret oppfordrer til å bruke utelys med 
fornuft og ikke nødvendig vis ha det på til enhver tid. 

Ottestad 09/01-2016 

Helge Hatlemark 


