
Årsmøte Mesnasaga Vel og Veglag 17/8-2019 kl 1500-1700 

 

21 personer som representerte 16 hytter var tilstede i et ganske surt og forrykende vær. Gode 

medlemmer stilte sitt smarte telt til rådighet slik at vi satt både lunt og tørt innendørs. Takk til familien 

Myklevik ;) 

Referatet i år er innlemmet som en del av årsberetningen ifra formannen, da temaene blir de samme. 

Vedtak og innspill er markert i rødt. 

1. Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

2. Tidligere vedtak 

Referat årsmøte 2018 (utsendt høsten 2018) ble godkjent. 

3. Valgkomiteens forslag  

Formann: Jon Alf Andresen ---> 2020  

Kasserer: Solveig Audestad ---> 2021 gjenvalg  

Sekretær: Elisabeth Kirkeby ---> 2020  

Veiansvarlig: Tore Bjørnsgaard ---> 2020  

Vararep.: Atle Brenden ---> 2021 nyvalg  

Vararep.: Jorunn Christiansen ---> 2020  

Revisor: Helge Rolvsen ---> 2020  (velges for 1 år om gangen)  

Valgkomite: Bodil Bjørklund ---> 2021  

Valgkomite: Øystein Larsen ---> 2020 

Forslaget ble godkjent. 

Styret har avholdt 3 styremøter gjennom året, samt flere møter med eksterne i tilknytning til våre 

interesser, som veg, grunn og vann 

4. Årsberetning 2018/2019 v/Formannen (utlevert på årsmøtet)  og referat dette møtet 

Herunder 

a. Orientering om opparbeidelse av båtutsettingsplasser. 

Formannen forklarte at kampen for båthavner vil bli en bratt oppoverbakke for Velet. 

Han hadde snakket med saksbehandler i Plan og Bygnings-avdelingen, Kjell Arve 

Bråtesveen, som kunne fortelle at hele området fortsatt ligger utenfor det regulerte 

området i Plan- og Bygnings- planverket. Siden området altså ikke er regulert vil det si 

at det er full byggestopp i området. Hvis Velet ønsker å gjøre noe vil det altså kreve 

dispensasjons-søknad. Slike søknader behandles i Utvalg for Plan Og 

Samfunnsutvikling (består av 11 politisk valgte medlemmer). Dispensasjonssøknad 

koster i utgangspunkt kr 35 000,-. Vi kan forsøke å redusere denne kostnaden ved 

hjelp av gode argumenter, men ingen ting kan loves på grunn av saksbehandlingen.  

En dispensasjons-søknad vil måtte fremmes til Byplansjefen Inger Stubsjøen. Vi må 

avklare på forhånd om vi kan søke for begge båthavnene i samme søknad. Styret 

foreslo at Velet skulle fortsette å arbeide for to båthavner. Begrunnelsen er at de 

utfyller hverandre ved forskjellige vannstander. 

Forslaget ble vedtatt med følgende innspill; 

 Årsmøtet stemte flertall for å jobbe mot 2 båtplasser på Mesnasaga under visse 

betingelser. 

 Styret bør innhente anbud fra min. 2 entreprenører for å vurdere/utføre arbeidet 

 Av de 50’ bidragskronene ifra Eidsiva så skal ca 35’ av disse benyttes til båthavn 1, 

ved den store P plassen i tillegg til at det bevilges inntil 30’ av «egne midler» til 

dette formål. 



 Om det blir for kostbart og vanskelig å grave/steinlegge båthavn 1 så bør det 

vurderes flytebrygge og evnt vogn til å sette ut/dra opp båtene med. 

 Under enhver omstendighet må ikke båtene bli liggende slik at de sperrer for 

normal båttrafikk. 

 

b. Parkering 

Ny avtale om veg og parkering fra brua over Fiskeveita til bommen ved 

Myggbuktavegen ble, etter pålegg fra forrige årsmøte, inngått med grunneier Erik A. 

Skaarseth (Lysgaard) den 3.oktober 2018. I den forbindelse gjennomførte vi 

grunneierens pålegg om endring av parkeringen ved at faste plasser ble opphevet. 

Dette har så langt vært vellykket, og det ser ut til å ordne seg fint. 

 I tillegg er det gjort avtale med Eidsiva og grunneier fra Smed Gård om bruk 

av et definert området ved Sætherbakken for båtutsetting og noe parkering. 

 

c. Ladestasjoner og Strøm der det ikke finnes  

Styret vil ikke anbefale at dette er noe Velet bør engasjere seg i, da det vil kunne 

påføre Velet relativt store årlige kostnader, merarbeid og driftsansvar som ikke ligger 

innenfor Velets muligheter, slik det er organisert i dag. Dette forhindrer ikke at Styret 

eventuelt kan pålegges å undersøke om ett eller flere firma kan være interessert i å 

drifte slike stasjoner her på Mesnasaga.  

Styret vil ikke anbefale vedtak.   

 Flertallet stemte for at vi ikke jobber videre med dette, og engasjerer heller 

ikke andre i arbeidet/utredningen. 

 Formann har også sjekket med Eidsiva eventuelle muligheter og kostnader 

forbundet med å tilby strøm til de hytter som ikke har dette (det er ca 10 hytter 

på hver side av vannet). Kostnaden totaler er formidabel, men antydes å 

være på et nivå på ca 60-100’ for hver av hyttene kun for 

påkobling/etableringskostnad. Dertil kommer innvendig arbeid. Styret jobber 

ikke videre med dette – det blir opptil hver enkelt interessert å drive dette 

videre. 

 

d. Facebook og Web  

Styret har brukt FB siden 2012 (kanskje før) til å legge bilder og innlegg. Det vil 

fortsette, men ingen er veldig aktive. Spørsmålet om et websted har vært en 

gjenganger på tidligere årsmøter. Formannen redegjorde for sitt mangeårige 

engasjement med datatjenester, og redegjorde for kostnadene ved å hold et 

websted gående. Han tilbød å videreutvikle webstedet mesnasaga.com for Velet 

gjennom sesongen 2019-2020, så kan styret ta avgjørelsen ved neste Årsmøte (2020) .  

o Flertall stemte for at vi fortsetter med dette både Facebook og egen Webside. 

 

e. Lagerplass 

Styret ønsker å utrede muligheten for en lagringsplass for innebygget oppbevaring av 

utstyr (gresstrimmer, grill, telt etc). Det anbefales at det budsjetteres med oppsetting 

av et enkelt, innelukket og låsbart lagerskur på egnet plass ved indre parkering.                                    

Diskusjonen resulterte i følgende forslag: 

 Styret undersøker om allerede eksisterende lagerplass kan leies eller kjøpes.  Alternativ 

at vi bygger innenfor en ramme på kr 10’. Forslag ble vedtatt. 

 

 

 

 



f. Forslag om Arrangement/Festkomite 

Styret ønsker å fristilles for å stå ansvarlig for arrangement. Vi ønsker heller å få inn 

hyttemedlemmer og barn/barnebarn av disse til å melde seg frivillig for å ivareta 

våre allerede etablerte tradisjoner som Påskearrangement (skirenn, pilking, lodd og 

servering) samt ikke minst være kreativ på nye arrangement som kan skape liv og 

røre på Mesnasaga. Kanskje vi til og med kan etablere en «festplass» for ulike 

aktiviteter både på planlagt og impulsivt nivå. 

Viktig at dette er folk som ØNSKER å være med og ikke blir pålagt en oppgave. Styret 

oppfordrer medlemmene til å ta kontakt for å finne eller selv være en slik bidragsyter. 

Du trenger altså ikke selv å være hytteeier for å engasjere deg. Ta kontakt med en 

av oss i styret eller send en melding på Facebook, så er vi veldig glad. 

En bevilgning til Påskearrangementet er allerede på plass, og vil fortsettes. Andre 

kreative ideer vil bli behandlet av styret for evnt ønsket bevilning 

Forslaget ble vedtatt, og vi håper på mange henvendelser  

 

g. Forslag om Miljøkomite 

Oppfordring til frammøtte om å melde seg til frivillig deltakelse førte ikke fram, og 

formannen ba da om anledning til å foreta en utredning på vegne av Velet, over 

forskjellige viktige/nødvendige miljøtiltak, herunder vannstandsproblematikken og 

muligheten for å få gjenopptatt utsetting av ørret. 

 Årsmøtet gav formann fullmakt til å jobbe videre med saken. 

 

5. Orientering fra Vegmester  

a. Vegmesteren gav et kort, men veldig interessant historisk tilbakeblikk på hvordan 

vegen vi alle bruker oppsto, og hvordan den har blitt forbedret over årene. 

 Vegen ble bygget i 1933, og Mesnakraft gjorde avtale med alle skogeierne 

oppover (ca 20 stk + Brøttum alm), hvorpå grunneierne avsto grunn mot at de 

fikk bruke vegen som de ville i fremtiden. 

 Til å begynne med så var det ikke så mye privat trafikk – det var stort sett 

Pedersen som kom i drosje og bussen til Håkon  ;) 

 Vegen fra demningen og til innerste P plass ble bygget av Skaarseth og 

Myggbukta i 1946/1947. 

 På et tidspunkt ønsket Mesnakraft å trekke seg helt ut av vegsamarbeidet 

men vi har nå en langsiktig avtale til nordre demning . Brøyting deles 50%, 

mens sommer/vår/høst vedlikehold dekkes 100% av oss.  Eventuelt såleskade, 

stikkrenner og grøfting er Eidsivas ansvar. 

 Han redegjorde for en planlagt befaring med Eidsiva om mulig ekstraordinært 

vedlikehold hvor vi i så fall deler kostnaden.  

b. Han kom så inn på standarden på vegbanen, grøftingen og framtidige vedlikeholds 

behov. 

c. Han redegjorde for skiløyper rundt vannet som vil bli gjennomført kommende vinter 

med forslag om oppkjøring av løypetrasse (1 spor) langs kanten av vannet til Jul, 

Vinterferie og Påske. Løypesetting gjøres i definert trase og gjennomføres av de som 

kjører øvrige løyper i området for Lillehammer skiforening. Samarbeidet/utgiftene  

deles med Turven Vel og det kan tenkes at Mesnali IL også kobler seg på. Dette blir 

en «rundtur» langs vannet med påkobling til Inga-Låmi. Kostnaden pr år vil p.t være 

ca 5.000,- . 

 Flertallet stemte for dette og mente at styret skal ha mandat til å vurdere 

kostnadstørrelse. Vi gjør nå  1års erfaring  og vurderer på nytt til neste møte. 

Veldig bra tiltak.  

Formannen presiserte at man som hytteeier med adresse Mesnasagvegen automatisk er 

medlem av Mesnasaga Vel- og Veglag og er dermed pliktig betaler av kontingent 

definert av årsmøtet. 

 



6. Orientering fra Kasserer 

 Herunder 

a. Regnskap 2018/2019 (fås på årsmøtet). 

 Etter at vi har fått godskrevet fra Eidsiva de avsatte brøytemidlene fra de 2 

foregående sesonger (2016/2017 og 2017/2018) på totalt kr 101’ så er 

økonomien god i Vel’et.  Driftsresultatet for 2018/2019 ble på + 68.380,- og vår 

bankbeholdning pr avsluttet årsregnskap er på kr 117.578,- 

 Dette inkluderer refusjon ifra Eidsiva ca 40’ for utlegg vi hadde gjort på ny 

stikkrenne oppe ved Hovedvegen våren 2018. Dette etter påtrykk ifra 

vegmesteren vår. 

 Det er fortsatt 5-6 medlemmer hvor vi sliter med å drive inn kontigenten. Dette 

er veldig synd, da omtrent 99% av kontigenten går til vegvedlikehold, og det 

trenger vi ikke gratispassasjerer til. 

 Etter at vi har fått flere og større parkeringsplasser så har også brøyteavgiften 

fra demningen og inn til den store P plassen blitt betydelig høyere – denne 

kostnad står vi 100% selv for, mens den øvrige delen deles med Eidsiva. 

b. Kontingent/vegavgift 2019/2020.  

 På bakgrunn av den gode økonomien vi har p.t så er det ingen anledning til å 

endre kontingenten for 2019/2020. Denne blir stående med kr 1500,- for 

innbetaling innen 15.10.2019 til konto  6061 45 11365 Mesnasga Vel- og Veglag 

v Solveig Audestad. Merkes hyttenr og eller navn 

     7.   Innkomne forslag  

Det var innkommet forslag fra sekretæren om å ta opp vannstandsproblematikken med Eidsiva. 

Etter diskusjon framkom følgende: 

 Forslag: Styret henvender seg til aktuelle instanser (Lillehammer Kommune og EVk) for å 

fremlegge Velets syn på vannstand og vannføring, og med anmodning om en bedre 

tilpasning til friluftsinteressene. Vedtatt. 

8. Avslutning 

Formannen takket på vegne av styret de 21 frammøtte som hadde trosset det plutselig 

regnvåte og kalde været, og for gode diskusjoner med mange nyttige synspunkter til støtte i 

styrets arbeide med oppgavene i den nye sesongen. 

Takk for møtet. 

 

Solveig Audestad 

Kasserer/Sekretær/Referent 

  

 

  

   

 


