Årsmelding for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA for perioden 1.1.2015 - 31.12.2015

Møtevirksomhet
Det har vært avholdt 8 styremøter og behandlet 45 saker i løpet av 2015. I tillegg har det
jevnlig vært telefonisk, epost og driftsmøter med kjørere av vårt løypenett.
Styret
Styret i perioden har bestått av:
Harald Larsen –styrets leder fra fritidseiendommer frem til 2017
Arne Furre – nestleder fra turistbedriftene frem til 2016
Eric Steira - sekretær fra fritidseiendommer frem til 2017
Bjørn Gjerdet- styremedlem fra fritidseiendommer for 2 år frem til 2017
Håvard Linækkeren - styremedlem fra Venabygd Grunneierlag for 2 år frem til 2016
Varamedlemmer:
Hans Skjelle for 2 år fra fritidseiendommer frem til 2016
Lars Lundbakken for 1 år fra turistbedriftene frem til 2017
Jostein Rudi for 1 år fra grunneierne frem til 2017
Valgkomite:
Pål Diesen for 1 år fra fritidseiendommer frem til 2016
Line Tvete for 3 år fra turistbedriftene frem til 2018
Jostein Rudi for 2 år fra grunneierne frem til 2017
Revisorer internt
Leif Nordahl fra fritidseiendommer
Anders Fretheim fra turistbedrifter

1. Nye vedtekter for Venabygdsfjellet Turskiløyper
På årsmøte 28.3.2015 ble nye vedtekter innført for Venabygdsfjellet Turskiløyper. Dette sikret
at alle brukere av vårt flotte løypenett nå kan være med som andelseiere og medlemmer for å
sikre våre felles verdier, og bidra til å skape bedre forutsigbarhet i finansiering og planlegging
av hver sesong. Vårt langsiktige mål er at alle fritidseiendommer på Venabygdsfjellet skal bli
medlemmer i Venabygdsfjellet Turskiløyper, og årlig betale sin medlemskontingent.
En stund etter årsmøte mottok styret skriftlige oppsigelser fra Venabygd grunneierlag, og
Skarlia Hytteeierforening, med fratredelse 31.12.2015. Håvard Linækkeren, som satt som
styremedlem for Venabygd Grunneierlag, trakk seg med umiddelbar virkning etter
oppsigelsen. Styret har i perioden frem til nå, bestått av 4 frivillige medlemmer.
2. Preparering av løypenettet i 2015
Våre 3 turistbedrifter samarbeider godt, og har 3 likelydende kjøreavtaler og kjøreinstrukser.
Disse avtaler skal reforhandles for en ny 3-års avtale sommeren 2016.
Det ble kjørt ca. 8000 kilometer i sesongen 2015. Det totale løypenettet på Venabygdsfjellet er
på 154 kilometer.
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3. Økonomi
Styret har igjen fulgt nøye med på utvikling av kostnader og inntekter, og har igjen sikret en
positiv utvikling av selskapet, og kan igjen fremlegge et positivt resultat for 2015.

4. Utbedring av løypetraseer og etablering av tidligløyer på Venabygdsfjellet
Dette viktige arbeidet har fortsatt for fullt også sommeren 2015. Ringebu kommune bevilget
også i år ekstra penger til utbedring av vårt løypenett. For sommeren 2015 mottok vi kr
200.000,- fra næringsfondet og disposisjonsfondet, som ga oss finansiering til å fortsette med
bygging og utlegg av klopper, nye rør i bekker, og fjerning av steiner og ufremkommelige
masse i løyper, som vi før måtte vente til vi fikk 60 cm snø før vi kunne starte med
prepareringen.
Resultatet av arbeidet sommeren 2014 og 2015 kom godt til syne i år, da vi kunne
grunnpreparere så fort vi fikk 20 cm snø i hele A-nettet, med tilhørende løyper som var
utbedret, som igjen sikret oss godt preparerte løyper i nyttårshelga på Venabygdsfjellet.
Brøyting av Trabelivegen har stått som en stor utfordring for løypenettet på Venabygdsfjellet,
da dette alltid har vært en populær løypetrase. Nå kan vi alle rette en stor takk til hele
dugnadsgjengen, som til tider talte 70 personer, og som har gitt oss en flott ny løypetrase
rundt Trabelifjellet. Vi har fått et par nye utfordringer men dette arbeides det med for å finne
en god løsning før neste sesong.
På tross av denne positive utvikling, må Venabygdsfjellet Turskiløyper allikevel sikre
nødvendig finansiering til å gjennomføre større arbeider i enkelte av løypene. Omlegging av
løyper er nødvendig for å redusere antall kryssingspunkter med brøytede veier inn til hyttene i
vårt løypenett. Dette arbeidet vil pågå i flere år fremover for å sikre god preparering av vårt
løypenett.
Skilting er vi ferdig med, så nå har vi gått over i en vedlikholdsfase for å opprettholde vår
gode standard i takt med etablering og omlegging av våre løypetraseer.
5. Gjennomgang og mulig justering av løypenettet
Brøyting inn til hyttene på Venabygdsfjellet fortsetter å øke i omfang, noe som truer kvaliteten
på vårt gode løypenett. VTSA tar ikke stilling til om det skal brøytes eller ikke, men vil jobbe
aktivt for å sikre at nye traseer opprettes før ny brøyting iverksettes.
Styret vil fremover satse på et åpent medlemsmøte hvert år for å sikre tilbakemelding på
dagens løyper, og få frem forslag til hvor traseer bør fjernes, og hvor omlegging av
løypenettet bør gjennomføres. På grunn av det store etterslep på vedlikehold og utbedring av
dagens løypenett, vil omlegging og oppretting av nye løyper være avhengig av stor
dugnadsinnsats.
Samtaler og informasjon er sendt ut til alle som brøyter veger på Venabygdsfjellet, og de 3
bedriftene som preparerer løyper over brøytede veier, slik at alle opparbeider med en felles
forståelse av hvilke rutiner hver kjører bør gjennomføre ved kryssing av veger og skiløyper.
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Vi anmoder medlemmer som bør i områder med kryssing av skiløyper og brøyting av veger,
at disse tar opp med den lokale brøyter/grunneier for å sikre at freser og plog løftes opp ved
hver passering av skiløypene. Dette vil sikre en god såle som holder helt frem til påske.
6. Generell informasjon
Styret har en målsetting om å bli bedre på kommunikasjon med sine medlemmer. Derfor
gjennomførte vi vårt første medlemsmøte nå i vinterferien for 2016. Dette planlegges
gjennomført hvert år fremover. Nytt medlemsregister gjør oss nå også i stand til å
kommunisere enklere med dere medlemmer via epost. Vi har også en egen hjemmeside
www.vtsa.no hvor viktig informasjon om VTSA finnes. Det er også i samarbeide med
turistbedriftene blitt etablert en facebookside for Venabygdsfjellet, og Venabygdsfjellet
Turskiløyper, som daglig legger ut informasjon om hvor det blir kjørt, oppfordring til å sjekke
kjøring på Skisporet.no før dere legger i vei i løypene, og annen viktig informasjon. I tillegg
har Destinasjon Venabygdsfjellet etablert en felles webside for Venabygdsfjellet, som finnes
på www.venabygdsfjellet.com .

Styret i Venabygdsfjellet Turskiløyper SA
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