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ÅRSMØTE BJØNNÅSEN VEL 

LØRDAG 3. JUNI 2017 KL. 16.00 PÅ PERSBU 

 

ÅRSMØTESAKER 
  

 Godkjenning av innkalling  

 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive 
protokoll  

 Årsmelding  

 Regnskap  

 Budsjett for kommende år  

 Fastsettelse av kontingent 

 Innkomne forslag og saker  

 Orientering fra Furnes Almenning, Driftsstyret og Åstdalen 
Turløyper  

 Valg  
 

 

 
SERVERING OG UTLODNING 

 
Hilsen styret 

 
 
 
 
 
 
 
 



Innledning  
Bjønnåsen Vel har ca. 450 medlemmer og 5 æresmedlemmer. 
Mulighetene for rekreasjon og aktivitet i naturen har vært svært gode 
dette året. Mange medlemmer har rapportert om flotte skiløyper - og 
fine stier på sommerstid. Inspirerende for styret er den positive 
innstillingen medlemmene har til å stille opp på dugnader og som 
tillitsvalgte. Dette er avgjørende for å få gjennomført aktiviteter på 
en slik måte at oppslutningen blir god, noe den har vært også dette 
året. I tillegg til det sosiale er disse arrangementene årsaken til at 
velet har en god økonomi.   
 
 
 
Styret  
Styret har det siste året bestått av:  
Ragnar Pabsdorff, leder. 
Wenche Sundstuen, kasserer.  
Anne Kurud, sekretær.  
Frode Lillehovde, leder Persbu med tilhørende husstyre. 
Stein Roger Kurud, leder arrangement med tilhørende komité.  
Sjur Østvang, styremedlem, ansvar drift.  
Kristian Tørudstad, leder friluftskomitéen.  
Jørn Jensbak, leder Åstdalen turløyper. 
Styret har i alt hatt 8 styremøter og 39 saker er referatført. Sakene 
har i hovedsak omhandlet de ulike aktivitetene, saker om drift og 
saker meldt opp av medlemmer. Referatene fra styremøtene har blitt 
lagt ut på nettsida og sendt direkte til de medlemmer som har meldt 
seg på velets e-postliste.  
 
 
Informasjon om Bjønnåsen Vel 
På hjemmesiden www.bjonaasen.com legges informasjon ut 
fortløpende om hendelser og aktiviteter på Bjønnåsen. Her finnes 
også informasjon om tillitsvalgte, referater fra styremøter osv.  
På epostlista er nå ca. 215 adresser registrert, og informasjon sendes 
fortløpende ut til disse medlemmene. Bjønnåsen Nytt har blitt sendt i 
papirformat til de medlemmer som ikke står på epostlista. 
  

http://www.bjonaasen.com/


Dugnadsfest 
Styret var komité da den tradisjonelle dugnads- og tillitsvalgtfesten 
ble arrangert i oktober. Det var 56 personer som deltok på festen av 
de 145 som var invitert. Siste året har det vært arrangert 2 dugnader, 
en i juni og en i september. Det ble vasket og lakkert gulv på Persbu, 
foretatt nødvendig rydding og klargjøring av området på Sletta, 
rydding i buer, plukking av søppel osv..  
 
Persbu 
Persbu har vært oppvarmet i hele vinter, og dette har fungert meget 
bra og gjort Persbu mer tilgjengelig. I løpet av året har det som vanlig 
vært arrangert jul- og påskepøbb samt vellets dugnadsfest. I vellets 
regi  ble det arrangert dugnadsfest. Persbu har også vært utlånt til 
forskjellige fester/tilstelninger med og uten overnatting. 
Høstdugnaden ble benyttet til vask på huset og lakkering av gulv i 
2.etg. Vi har fått på plass avtale med Lito Renhold om vask av Persbu 
etter behov. Huset står til disposisjon for hyttefolket, så er det noen 
som har aktiviteter de ønsker å dele med andre, så si ifra. 
 
 
Friluftskomitéen 
Det er ryddet ny sti med klopper fra «Rompetrolldammen» og bort til 
Tapportstien («Tapportplassen»), hvor det også er satt ut krakker for 
en liten hvilepause.  
Det vil også bli skiltet på nevnte steder.  
Det er utkjørt materialer som ligger på snuplassen i Stalsberglia. Disse 
skal legges ut i stien innover mot fjellet. Dette ble ikke utført i 2016 
pga. sviktende helse i komitéen. 
Det er hugget ned noen grantrær og pyntet opp rundt ved 
badeplassen i Åsta, og det er blitt ryddet langs høgfjellstien. 
 
 
Arrangementskomitéen 
Første arrangement var akedagen på setra siste helg i vinterferien. 
Fin dag i bakken med 83 deltagere fra små til store. 
Varme griller på Persbu etter avviklet aking, gratis saft, salg av kaffe 
og vafler. Og selvfølgelig premieutdeling. En meget vellykket dag. Bra 
oppmøte av folk i arrangementskomitéen. 



Arrangement to var påskeskirenn på langfredag. Ca. 140 barn og 85 
voksne var påmeldt. 100,- kr for påmelding inklusive pølse og brus til 
barna og kaffe og kake til voksne. Flott jobb av alle i 
arrangementskomitéen. 
Siste oppgave var servering og loddsalg på årsmøtet pinseaften. 
En stor takk til alle som har deltatt i arrangementskomitéen 2016. 
Uten deres hjelp hadde vi ikke fått dette til. 

 

DRIFT 

Ansvaret for drift er da i all hovedsak vann, vei og snøbrøyting, og 
dette har fungert helt etter plan i driftsåret.  

Birkebeineren A/S la i fjor om løypa for Birkebeinerrittet, da med 
trasé forbi Persbu og derfra til Nysætra. Vi satset da på et storslått 
opplegg sammen med hyttemesse og Pultostmart’n og med en ny 
løypetrasé rundt parkeringsplassen (for å unngå trafikkproblemer og 
skape liv). Dette var ikke vellykket. Birkebeinerrittet kom i skyggen av 
de andre arrangementene. Så i år blir rittet ene og alene og med fullt 
fokus på syklistene slik som det alltid har vært. 

 

Økonomi 

Stor innsats av arrangører og god oppslutning rundt arrangementer 

gjør at velet har god økonomi.  

 
Bjønnåsen 31. 12. 2016. Styret i Bjønnåsen Vel:  
 
Ragnar Pabsdorff 
 

Jørn Jensbak 
 

Stein Roger Kurud Sjur Østvang                            
 

Wenche Sundstuen Frode Lillehovde 
 

Anne Kurud                                                                                            Kristian Tørudstad  
 


