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Saker for Årsmøtet 2015 

Årsmøtet i Vinjeveien Vel avholdes kl. 1300 ved Saubua. 

Per Eivind Grosvold tar på seg oppgaven som møteleder. 

Årsberetningen gås gjennom punkt for punkt, men vil ikke bli opplest hvis det ikke blir spesielt bedt 

om dette. For en del av punktene vil det bli gitt mer utfyllende orienteringer ved Joar Hagen etter det 

formelle årsmøtet. Dette gjelder Løypelaget/Løypemaskin, Mobildekning og Veilaget. 

Når det gjelder punktet om oppløsning av Løypelaget, går Vinjeveien Vel inn for at Løypelaget 

oppløses fra 1. oktober 2015. Velet overtar fra samme tidspunkt ansvaret og arbeidet med å 

tilrettelegge stier og klopper for sommerbruk. Løypelagets aktiva (snøskuter) overføres til det nye 

løypemaskinselskapet. En del av løypelagets midler (kr. 15 000) ønskes overført til Vinjeveien Vel til 

bruk ved sti- og kloppingsarbeid. Joar Hagen skriver et detaljert forslag til vedtak som legges fra for 

årsmøtet 1. august. 

Velet har overtatt gapahuken ved Trytjern fra handikapforeningen. En del praktiske saker i denne 

forbindelsen er ikke på plass ennå. Per Eivind Grosvold skriver nødvendig brev. 

I årsberetningen står det at det er satt opp flere postkasser på Tryvangplassen. Dette stemmer ikke, 

men saken vil bli ordnet en av de nærmeste dagene. 

Det finnes ingen revisjonsrapport til Årsregnskapet, men dette er heller ikke nødvendig på grunn av 

det totale omfanget og at det ikke utbetales noen form for lønn/honorar. 

Budsjettforslaget for 2016 er lagt ut på hjemmesiden. Det legges opp til et betydelig underskudd, 

men velets økonomi er likevel totalt sett meget god. 

Referat fra årsmøtet i Vinjevegen SA 

Joar Hagen refererte fra årsmøtet i Vinjevegen SA. Veien er nå grusa fra Friisvegen til Lauvåsen.  

Det vil bli de samme prisene i 2016 som i 2015. Omlegging av betalingsopplegget er under diskusjon. 

Orienteringssaker i tilknytning til årsmøtet 

Mobildekning 



Joar Hagen vil orientere om status i forbindelse med mobildekningen og Telenorbua. Per Hagen vil i 

løpet av kort tid rydde langs kabelgrøfta. Vi vil etter dette få sluttregningen for jobben. 

Netcom har signalisert at de ønsker å koble seg på masta, men foreløpig har det ikke skjedd noe 

konkret. 

Ny løypemaskin 

Over 120 medlemmer har nå innbetalt andeler til finansieringen av den nye løypemaskinen. På grunn 

av valutakursutviklingen ble maskina en god del dyrere enn forutsatt, men dersom vi får tilbakebetalt 

momsen, så går det likevel meget bra. Gjensidigestiftelsen har ikke gitt noe tilskudd til kjøp av 

løypemaskin, men de har gitt signal om at de kan tenke seg å sponse garasje med kr. 200 000. Joar 

Hagen orienterte om et meget godt tilbud fra Montér for en garasje basert på precut. 

Det er ønskelig at den nye løypemaskina kan utstyres med GPS-utstyr slik at bevegelsene kan 

synliggjøres på Skisporet.no. Mulighetene og kostnadene for dette undersøkes. 

Muligheten for å få innført en form for avgift for bruk av løypenettet ble diskutert. 

Vinjevegen 

Joar Hagen orienterer om status for Vinjevegen med tanke på grusing, høvling, årskort og 

enkeltpasseringer. 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden er flittig benyttet og fungerer meget bra. Det er også svært stor interesse for facebook-

siden. 

 

Styret møter klokken 1200 1. august for å sette opp teltet til årsmøtet som begynner kl. 1300. 


