PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2007
Generalforsamlingen 2007 ble holdt på Rondane Spa den 4. august kl 1700-1830.
Det møtte 66 stemmeberettigede og 19 ledsagere/interesserte, - til sammen 85 personer.

Sak 1

Konstituering

Styrets leder, Vilhelm Bjerknes, ble valgt til møteleder og sekretæren, Knut Bryn, til referent. Svein
Bugge Pettersen og Aud M. Brenfelt ble valgt til å undertegne protokollen.
Møtelederen redegjorde for innkallingen og den oppsatte saksliste som deretter ble enstemmig
godkjent.

Sak 2

Årsberetning

Møtelederen leste opp styrets årsberetning. Under de enkelte punkter ble det gitt anledning til spørsmål og kommentarer fra forsamlingen.
Møter og representasjon: Jan P. Hammervold oppfordret styret til å sette seg inn i vedtak som tidligere styrer har gjort og uttalelser som er gitt bl.a. til Sel kommune. Han mente at Vellet ikke vil bli
tatt seriøst dersom man skifter standpunkt for ofte.
Utforming av Mysusæter sentrum: Styreleder redegjorde for Vellets dialog med Sel kommune om
inngjerding av sentrum. Arbeidet har strandet på at en av grunneierne har satt seg imot inngjerdingen.
Styret har bl.a. henvendt seg til kommunelegen og påpekt de uholdbare sanitære forhold som sauene
bidrar til omkring butikken og kaféen. Sonderinger styret har foretatt, gir håp om at det skal være
mulig å finne en løsning på dette fra og med neste år. Inngjerdingen av parkeringsplassen er gjennomført, og ser så langt ut til å fungere tilfredsstillende.
Sel kommune har opprettet en styringsgruppe for stedsutvikling på Mysusæter. I tillegg ønsker
kommunen å opprette et kontaktutvalg bestående av representanter for: Mysusæter Vel, Søre Sel
grunneierlag, Letruds Parkering, Mysuseter Servicesenter og Løypelaget. Det første møtet skal være
den 17. august. Styrets forslag om at styreleder i prinsippet skal være Vellets representant i kontaktutvalget fikk årsmøtets tilslutning. På grunn av lang reiseavstand for nåværende styreleder vil det være
mest hensiktsmessig at sekretæren går inn i styreleders sted. Som vellets representant oppnevnes
derfor Knut Bryn.
Mysuseter Fjellgrend: Styrelederen redegjorde her for at Sel kommune har godkjent forslaget til
bebyggelsesplan for området uten at det var tatt hensyn til styrets innvendinger og at saken derfor var
anket til Fylkesmannen. Kåre B. Hansen uttrykte sin misnøye med denne anken og mente at dette vil
svekke tilliten til Mysusæter Vel. Dette førte til en kort ordveksling der de fleste støttet styrets håndtering av saken, men der også Kåre B. Hansen fikk medhold.
Mysusæter-Nytt: Frank Svensson har sluttet som redaktør, og denne oppgaven er overtatt av Gro
Stangeland, som også er varamedlem i styret. Gro Stangeland har redigert sommernummeret av
Mysusæter-Nytt 2007.
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Kåre B. Hansen beklaget at antall utgivelser av medlemsbladet ble redusert fra 4 til 1 nummer pr. år.
Dette ble støttet av flere. Medlemmene har tydeligvis satt pris på medlemsbladet og tatt dette med
hytta. Styreleder redegjorde for at reduksjonen hadde sammenheng med satsingen på egne nettsider og
at utgivelse av 4 nummer av medlemsbladet pr. år er meget ressurskrevende.
Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

Sak 3

Regnskap og budsjett

Vellets kasserer, Gudbrand Skjåk, gjennomgikk hovedpunktene i regnskap og budsjett. På spørsmål
fra salen opplyste han at foreningen har omkring 480 medlemmer.
Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent. Budsjettet ble tatt til etterretning.

Sak 4

Fastsettelse av kontingent for 2008

Styret foreslo at dagens kontingentsats, kr. 200,-, blir opprettholdt i 2008. Forslaget ble enstemmig
godkjent.

Sak 5

Nettsider for Mysusæter Vel

Styret har i siste periode engasjert Terje Bekkemellem til å utforme nettsider for Mysusæter Vel, og til
å fungere som nettredaktør. Han presenterte opplegget for nettsidene og viste en del av den
informasjonen som er lagt ut på nettet. Deretter erklærte styrelederen nettsidene for offisielt åpnet.
Forsamlingen ga Terje Bekkemellem en behørig applaus for arbeidet med utvikling av nettsidene.

Sak 6

Brøyting av veiene på Mysusæter

Tord Askvig hadde meldt inn spørsmålet om brøyting av veiene på Mysusæter til diskusjon. Hans
melding til styret om saken ble lest opp og han fikk deretter anledning til å komme med noen supplerende kommentarer. Han mente at det er vesentlig for Mysuseter som "aktivt" sted å ha en bedre tilgang
vinterstid. Hyttene vil utvilsomt bli brukt langt hyppigere utenom påske og vinterferie med bedre
tilgang vinterstid. Etter hans mening bør derfor styret arbeide aktivt for å få fram en relevant diskusjon
om denne problemstillingen.
Kåre B. Hansen viste til styrets brev til kommunen om problemene med brøyting av Ulvangveiens
østligste del sist påske. Han mente at situasjonen kunne forbedres betydelig med noen enkle tiltak og
regnet med at forholdene vil bli bedre kommende vinter.
Deretter fulgte flere innlegg som tilkjennega klare motforestillinger mot brøyting. Bl.a. hevdet
Gudbrand Skjåk at brøyting krever endring av reguleringsplanen for Mysusæter. Et unntak her er
Tjønnbakkvegen.
Styrets holdning overfor kommunen når det gjelder brøyting av Ulvangveien, er krav om alternative
ski- og snøskuterløyper utenom den brøytete strekningen. Dette ansvaret påhviler Sel kommune, og
styrelederen ga uttrykk for at det nyopprettede kontaktutvalget for Mysusæter vil være et egnet organ
for det videre arbeid med å finne en tilfredsstillende ordning fra og med neste vinter.
Sak 7

Valg

Styreleder velges for 1 år av gangen. Vilhelm Bjerknes hadde sagt seg villig til å fortsette som leder
kommende periode og ble enstemmig gjenvalgt.
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2 styremedlemmer sto på valg, Gudbrand Skjåk og Gunnar Steinsvold. Begge hadde reservert seg mot
gjenvalg. Leif Ola Rønningen og Kåre B. Hansen ble enstemmig valgt som nye styremedlemmer.
Vararepresentanter velges for 1 år av gangen. Samtlige vararepresentanter hadde sagt seg villig til
gjenvalg. Leif Ola Rønningen var vararepresentant i foregående periode, og er valgt inn som styremedlem. Terje Bekkemellom ble foreslått og enstemmig valgt som ny vararepresentant til styret. De
øvrige vararepresentantene ble enstemmig gjenvalgt.
Styret for perioden 2007-08 har dermed følgende sammensetning:
Styreleder:

Vilhelm Bjerknes

Styremedlemmer:

Knut Bryn
Sidsel Bjørneby
Lars Axelsen
Leif Ola Rønningen
Kåre B. Hansen

Varamedlemmer:

Tine B. Harbitz
Gro Stangeland
Ole-Jo Engelstad
Terje Bekkemellem

Jo Weiglin hadde sagt seg villig til å revidere regnskapet for kommende periode, og ble enstemmig
gjenvalgt som revisor.
Det ble ikke foretatt valg av valgkomité på generalforsamlingen i 2006, og styret har fungert som
valgkomité foran årsmøtet i 2007. Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer, hvorav 2 utenbygds.
Reidunn Hauge ble enstemmig valgt som medlem av valgkomitéen for 2008. Det hadde ikke vært
mulig for styret å finne flere kandidater før årsmøtet. Styret fikk årsmøtets tilslutning til å finne fram
til ytterligere 3 medlemmer til valgkomité for årsmøtet 2008.
Etter valget takket styreleder de avgående styremedlemmene, Gudbrand Skjåk og Gunnar Steinsvold,
og overrakte en gave til Gudbrand Skjåk som takk for godt utført arbeid til Vellets beste. (Gunnar
Steinsvoll var ikke tilstede, og vil får overrakt sin gave ved en senere anledning). Deretter hevet styreeder årsmøtet, og takket deltakerne for gode og saklige innlegg.
Mysusæter, 8. august 2007

Knut Bryn
referent

Svein Bugge Pettersen

Aud Margrethe Brenfelt

