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Emne Venabygdsfjellet Turskiløyper
Fra KnutEbbesen <Knut.Ebbesen@clarksons.com>
ril <bproes@online.no>
Dato 22.07.201915:59

God ettermiddag

Er litt usikker på om dette er en sak for Årsmøte.

Det gjelder løypekjøringen om vinteren. JEG vil pressisere at dette ikke er en klage, da løypekjørerne
9jØr en superJobb.

Dette er mer et ønske, som jeg vet mange deler med meg.

Vil sette stor pris på om selve sporene legges lengre inn fra kanten, da de legges så hngt ut, at det
stor sett ikke er noe feste for høyre staven.

Det er hyggelig at det blir lagt til rette for de som skøyter, men som alle vet og har lagt merke til, de
aller fleste av oss går khssisk.

Sikkert noen som er uenige, men mange av oss hadde foretrukket spor både i nedoverbakke og
oppoverbakke. Det er mange som liker å ha en skl i sporet, og eventuelt bremse med den andre. Det
blir stødigere da.

Med vennlig hilsen fra en fomøyd hytteeier og ikke minst med den flotte jobben dere gjør

Knut Ebbesen
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Emne Rel Ånsmøte 2019 VTSA
Fra BerntProesch<bproes@online.no>
ril BentStenberg<bent@stenberg-emilsen.no>
Dato 07.02.2OL9 L8:22

Hei
Takk for konstruktivt innspill, dette har vi alt på agendaen og vil bli Tema på årsmøtet. Snøbrøyting er
tatt opp med de som brøyter via Grunneierlaget

Hilsen
Bernt Prøsch

Den 07.02.2019 15:32, skrev Bent Stenberg:

Hei

Har noen innspillvedr kjøreplan.

Synes det bør prepareres mer på fredag - lørdag og søndag.
Det er jo disse dagene som har desidert mest besøk av både hotellgjester og hyttefolk,
og da er det viktig at forholdene er bra.

A nettet bør uansett kjøres daglig fredag - lørdag og søndag (Ved behov).

Lørdag er jo den dagen med flest brukere i løypene, så da bør de fleste løypene kjøres.
(Ved behov).
For å få til dette så er det vel bedre å kjør" mindre mandag-torsdag. Da det er lite folk i
fjellet!

Veslefjellet rundt og lndre Uksand er populære turer ifantastisk natur. Men det er ofte
værhardt med vind her.
Løypene blir kjørt på fredag og føyker ofte igjen før de aller fleste kommer på lørdag.
Disse bør også kjøres lørdag morgen (Ved behov)

Er det mulig å sende en oppfordring til de som rydder snø på alle hytteveger? Der som

ski!øypa krysser bilveg. Hadde det vært mulig å løfte fresen 5 - 10 cm der løypa krysser?
Slik at man kan passere flest mulig veger uten å måtte ta av skiene.

Ønsker styret og løypekjørere god glid videre !

Bra jobba !

Mvh
Bent Stenberg
Villreinen Hyttevel
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Emne Re: VTSA - Venabygdsfjellet Truskiløyper SA
F{a ole@elektron,no <ole@elektron.no>
ril Jostein Mjønerud <jmjnerud@yahoo.no>

Knni rir Bernt Proesch <bproes@online,no>, Knut Grande <knut@grande-pba.no>, Per.arne Solheim
<per.arne.solheim@bravida.no>, Asgeir Håugstad <asgeir,haugstad@venabygd,net>

Dato 20.11.2018 07:38

Hei,

Ståle H listet opp noen punKer under...

. Slake kanter ved vegkryssing

. Snø i vegen ved vegkryssing

. Gi beskied til de som brøyter om IKKE å frese snø inn i løypene (kommer cfte med stein og $us)

Ref punkt 1 og 2 Når det brøytes etter at løypene er kjørt så blir det jo høyere kanter og selvfølgelig ikke snø i veien, Antagelig ikke
stort å gjøre med . Vet at løypekjørerne bestreber seg på å lage slake kanter.
Punkt 3 bør jo egentlig vaore sunn fornuft men kanskje ikke noe alle tenker på?

Asgeir; har du noen tanker om hvordan vi kan addressere de ulike brøyteaktørene br å minne om disse utfordringene?

Ole

Fra: "Jostein Mjønerud" <jmjnerud@yahoo.no>
Til: "Hamnes Ståe" <Stale.Hamnes@norconsult.com>, "Bernt Proesch" <bproes@online.no>, "ole' <ole@eleldron.no>, "Knut Grande" <knut@grande-pba.no>,
"Per-arne Solheim" <Fer.arne.solheim@bravida.no>, "Asgeir Haugstad" <asgeir. haugstad@venabygd.net>
Sendt 19. november 2018 14:15:09
Emne: Re: VTSA - Venabygdstellet Truskiløyper SA

Hei, Ståle, og takk for svar.
Vi ser på dette.

Tar du konlaK igjen, Bemt?

Hilsen fra Jostein M.

Sent from Yahoo Mail for iPad

On mandag, november 19,2018, 9:56 am. Hamnes Ståle <Stale.Hamnes@norconsult.com> wrote:

Kan ikke se at noen har prøve å nå meg, men tegningene av skiløypene ser fine ut for mitt vedkommende.

Skulle nok ønsket meg mindre vegkryssinger på resten av løypenettet, men ved vår hytte er det blitt mye bedre.

Håper også følgende.

. Slake kanterved vegkryssing

. Snø i vegen ved \iegkryssing

. Gi beskjed til de som brøyter om IKKE å frese snø inn i løypene (komry€r ofle med stein og grus)

Stiåle Hamnes
Lyngvegen 35
2636 øyer
[iob: +47 958 18 200

Frcm: Jostein Mjønerud <jmjnerud@yahoo.no>
Sent 16. november 2018 09.55
To: Hamnes Ståle <Stale.Hamnes@norconsult.com>; Bemi Proesch <bproes@online.no>
Subject Re: WSA - Venabygdsfiellet Truskiløyper SA

Hei, Ståe,
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Emne Innkommet sak til Ånsmøte.
Fra Ole <ole.liv@online.no>
Til <bproes@online.no>
Dato 04.02.2019 15:35

Hei !

Som medlem av 1øypelaget vi1le det vært ønskelig at dere legger fremtidige Årsmøter
ri1
Vinterferien e1ler Påskeferien.
Om det trengs forandring av vedtektene for å få dette gjennomført ser jeg at dette er
et
lnnkorvnet forslag som jeg vil skal b1i behandlet på førstkotwrende Årsmøte.
lled vennlig hilsen
Ole*Christian Bredesen
Klokkerfaret L

353L Krokkleiva
?elefon : 9L7 48 404

Hytteadresse : Lauvåsvegen 254

Takker Lø1pe1aget for fremragende 1øype OrI

Sendt fra min i.Pad
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Emne V§: Styremøte nr I søndag 241
Fra KnutGrande<knut@grande-pba.no>
Tit Bernt Proesch <bproes@online.no>
Dato 26.02.2019 09:51

2 2019-

. forslag til endring av vedtekter for WSA.docx (ru11 L61 I

Fra : ole @elektro n. no Ima ilto:ole@elektron. no]
Sendt: 20. februar 2019 16:33
Til: Jostein Mjønerud <jmjnerud@yahoo.no>
Kopi: Bernt Proesch <bproes@online.no>; Knut Grande <knut@grande-pba.no>; asgei. Haugstad
<asgeir, haugstad@venabygd.net>

Emne: Re: Styremøte nr 1 søndae2al2 2019- Agenda

Hei!

Noen kommentarer og tillryg.

Punkt 1.6.c

Det har kommet flere meldingerfta medlernmer angående dette. Hvordan kan vi enklest kommunisere dette ut til
samtlige som brøyter ivårt område?

Ellers så har Lundes Turisthandel v/Ola Lunde kommet med forslag til endring og tilpassninger i vedtektene. Se
vedlegg.

Vi sees søndag.

Ole


