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ÅRSMØTE BJØNNÅSEN VEL
LØRDAG 24. FEBRUAR 2018 KL. 1600 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 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.
Lars Magnar Toresen Lund, leder friluftskomiteen.
Jørn Jensbak, leder Åstdalen turløyper.
Styret har i alt hatt 7 styremøter og 37 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 epost lista 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 e-post lista.
Dugnadsfest
Styret var komité da den tradisjonelle dugnads- og tillitsvalgtfesten
ble arrangert i oktober. Det var 43 personer som deltok på festen av
de 154 som var invitert. Siste året har det vært arrangert 2 dugnader,
en i juni og en i september. Det ble foretatt nødvendig rydding og
klargjøring av område på Sletta, rydding i buer plukking av søppel
osv..
Persbu
Persbu har vært oppvarmet også i år i hele vinter og dette har fungert
meget bra og gjort Persbu mer tilgjengelig for aktiviteter på kort
varsel. Utleie har vært som normalt med mest døgnleie på sommer
og høst. Påskepøb skjærtorsdag og langfredag med godt frammøte,
dessverre ble Aril sjuk så Spotify ble en god nødløsning. Julepuben
30.12 med Thor Gotaas som fortalte årets bøker trakk ca 80
besøkende og god stemning til dørene ble stengt.
Vi har hatt 2 dugnader, en i sommer og en i høst med vask, maling og
vedlikehold av bygningen. En stor takk til dere som møtte fram.
Vi ser en fallende trend, så inviter gjerne med nye hytteeiere og
neste generasjon brukere til neste dugnad.

Friluftskomiteen
På Godbakkrunden har det blitt ryddet vegetasjon, rettet opp og
reparert bruer. Blitt nytt dekke på en bru. Gapahuken ved
Godbakktjernet har blitt beiset og bjelkene på brua ved tjernet har
blitt beiset.
Stien som går fra Bjønnåsbrua langs med Åa opp til Granåsen har blitt
ryddet for vegetasjon og merket opp på nytt. Gjenstår å få satt opp
nytt skilt med navn på denne stien.

Arrangementskomiteen
Det ble i 2017 arrangert akedag, påskeskirenn og servering på
årsmøtet.
Akedagen ble avviklet siste helga i vinterferien. Ca 50 påmeldte av
store og små som gjorde sitt ytterste i akebakken på setra. Det ble
holdt varme griller, salg av kaffe og vafler samt premieutdeling på
Persbu.
Påskeskirenn 14 April ble gjennomført med ca 260 deltagere.
Påmelding pr snute kr 100,- Dette inkluderer da kaffe og kake eller
pølse og brus . Salg av kaffe, brus og kaker. Loddsalg med vanvittig
mye premier. Vel gjennomført og fantastisk jobbet av hele komiteen.

DRIFT
Ansvaret for drift er da i all hovedsak vann, vei og snøbrøyting. Dette
har fungert etter plan hele driftsåret. Det er ca 7% av hytteeierne
som ikke betaler serviceavgiften.
Åstdalen Turløyper
Aktiviteter i Åstdalen Turløyper 2016 - 2017

Totalt er det brukt i alt 715 timer på løypemaskinen i denne drift
sesongen. Dette fordeler seg med ca. 640 timer til løypekjøring og 74
timer til vedlikehold.
Hovedvedlikehold er da holdt utenfor.
Vi har fått en ny kjører og hans opplæring på maskinen inngår i
løypekjøringen. I forbindelse med slik opplæring er maskinen
bemannet med to kjørere noe som da nødvendigvis fører til en
økning i registrerte kjøretimer.
Vi har i denne drift sesongen ikke hatt noen kjøreuhell som har
medført utgifter.
Det har fortsatt vært visse problemer med kjølevannlekkasjer på
motoren, men disse har blitt taklet etter hvert.
Største uforutsette vedlikeholdsproblem har nå vært problemer
knyttet til maskinens hydraulikk system, spesielt i forbindelse med
slangebrudd og lekkasjer.
Ett frossent vannsluk i garasjen førte til at vi måtte få profesjonell
tineassistanse for oppstaking/tining.
Første kjøring av løyper startet 10/11 og det ble da kjørt på vegnettet
og i hyttefeltet på Bjønnåsen og Øyungen. Problemet i forbindelse
med oppstarten var snødekke på ufrossen mark. Den 19/11 ble det
forsøkt kjørt løype til Skvaldra, men en måtte gi opp ved
Svartbekktjerna. Den 8/12 og 9/12 blir imidlertid løypne til Skvaldra
og Gammelskolla kjørt opp.
Gobakkrunden blir kjørt første gang 25/11 og Golidalshytta –
Øyungen 13/1 2017.

Bjønnåsen hyttefelt er kjørt i alt 41 ganger, Øyungen 40 ganger,
Skvaldra hyttefelt 31 ganger og Gammelskolla hyttefelt 29 ganger i
sesongen.
Utfordringen ved vårt løypenett ligger i Gjeitburunden. Her er det en
3 – 4 staup/kuler som egentlig har brattere overganger enn det
maskinen er beregnet for. I tillegg synes det som denne løypa er
svært lite brukt.
Vi har hatt ett meget kostbart uhell (med bøyd freseraksling) i denne
løypa tidligere. Åstdalen Turløyper vil ta kontakt med Pihl med
spørsmål om de kan sette inn gravemaskin for nødvendig utbedring
nå de allikevel har maskin i området i forbindelse med andre
oppdrag.

Furnes Almenning, Bjønnåsen Vel, Skvaldra Vel og Øyungen Vel, deler
fortsatt på utgiftene med å publisere løpende løypestatus på
www.skisporet.no

Aktiviteter i Åstdalen Turløyper 2017 – 2018
Løypenett
-Kravet til bedre kvalitet/ hyppigere kjøring av spor øker stadig, og
som nabo til løypenettet på Sjusjøen hvor det er drift ved hvert
snøfall ser vi at dette bare vil fortsette.
Med kun en løypemaskin på 110 km med løyper så klarer vi ikke å
holde oppe alle løyper hver dag ved snøfall og derfor er det laget en
prioritering av hvilke løyper som kjøres først. (vanlig med 50-60 km pr
maskin)

-Det er sjekket ut muligheten for å kunne sette inn ekstra kapasitet i
vinterferieukene og påske. Styret i ÅT tar beslutning i forhold til å leie
inn maskin. Dette vil tære på oppsparte midler i ÅT.
Maskin vil eventuelt bli plassert på Skvaldra og kjøre i den nordligste
delen av løypenettet.. Det vil koste ca. 1000,- i timen og drifte
maskinen. Kostnaden på leie i vinterferie og påske er anslått til ca.
50-70.000,- , og vil være en test i 2018.

Økonomi
Stor innsats av arrangører og god oppslutning rundt arrangementer
gjør at velet har god økonomi.

Bjønnåsen 31. 12. 2017 , Styret i Bjønnåsen Vel:
Ragnar Pabsdorff

Jørn Jensbak

Stein Roger Kurud

Sjur Østvang

Wenche Sundstuen

Frode Lillehovde

Anne Kurud

Lars Magnar Toresen Lund

