
Vedlegg til innbydelse Årsmøtet 2019.   

Båthavn #1, ved indre parkering, anbefales gjennomført på følgende 

vilkår: 

a. Hvis kommunen avstår fra prosjekt-kostnader og innvilger adgang til at Velet grøfter opp 

kanalen (med grunneiers godkjenning), og fjerner det tykke laget med myravsetninger 

langs kanalen i ca 2,5 meters bredde (ca 1,3 m dypt ned til fjellgrunn) for deretter å 

etterfylle med fast masse/stein, vil Styret foreslå at ca kr 40 000 av de bevilgede 50 000 

fra Eidsiva anvendes til formålet. 

b. Skulle derimot Kommunen forlange ekstra avgifter i forbindelse med slik prosjekt vil 

Styret anbefale at prosjektet legges på vent, da dette vil fordyre prosjektet langt ut over 

bevilget ramme. 

Styret ber om Årsmøtets tilslutning til fremgangsmøte og eventuell delbevilgning. 

 

Båthavn#2, ved Sæterbakken,  
anbefales gjennomført innenfor en foreløpig bevilget ramme på kr 10 000. Utgiften vil 

påløpe ved noe utbedring av adkomsten, samt opplegging av en sidevoll for å bedre på- og 

avstigning fra båt uten å bli våt på beina. Dette vil være nødvendig på grunn av meget 

langgrunt farvann utover. Noe stein vil kanskje kunne flyttes herfra til Båthavn #1, men det 

vil ikke dekke behovet der. Styret anbefaler, med forbehold, at dette tiltaket gjennomføres, 

og vil sette opp noen retningslinjer for regulert bruk av Båthavn #2. Avtaler med alle 

grunneiere er inngått for dette området, med tilstøtende adkomst og parkeringer. Omfanget 

vil måtte drøftes med kommunale myndigheter, og forutsetter muligens søknad om 

dispensasjon.  

Styret ber om Årsmøtets foreløpige godkjenning for bruk av kr 10 000 av bevilget tilskudd. 

 

Plan for Vinterløyper (krever godkjenning av utgift). 
Styret anbefaler at det avsettes ca kr 5000 til dekning av oppkjøring av vinterløyper langs 

vannet. Oppkjøringen med snøscooter vil forgå så snart isen er trygg og ved første snøfall 

etter dette. Deretter kjøres før Vinterferien og Påsken. Flere Vel rundt Mesnavannet (Turven 

Vel og Mesnalia Skiklubb) har sagt seg interessert i å delta i dette (det vil koble dem til 

løypenettet ved Mesnasaga), så den stipulerte utgiften kan eventuelt bli delt på alle. 

 

Lagerplass 
Styret ønsker å utrede muligheten for en lagringsplass for innebygget oppbevaring av utstyr. 

Det anbefales at det budsjetteres med inntil kr 10 000 for oppsetting av et enkelt, innelukket 

og låsbart lagerskur på egnet plass ved indre parkering.  

 

Styret vil anbefale ytterligere to tiltak (ber om godkjenning). 
a. At det settes opp en gruppe som kan stå for framtidige festarrangementer (f.eks 

Påskeskirenn for barn). Det vil være nødvendig at interesserte melder interesse for slik 

tiltak og at de henvender seg til Styret. Styret ber om at det bevilges kr 3000 til formålet. 
 

b. At formannen gis anledning til å foreta en utredning på vegne av Velet vedrørende 

nødvendige miljøtiltak herunder muligheten for å få gjenopptatt utsetting av ørret etter 

antatt mer effektive retningslinjer. 


