
Referat fra årsmøte i Mesnasaga Vel og Veglag 20.08.2022 

Tjuefem stilte på årets møte i godt sommervær. 

Referat Referat fra fjorårets årsmøte ble godkjent ved avstemning. 

Årsrapport 2022 for Mesnasaga Vel og Veglag (Se vedlegg) 

Formannen redegjorde for arbeidet som er gjort det siste året. Dette kan studeres i vedlegget 

Årsrapport 2022 

Her er noe av innholdet i årsrapporten kort oppsummert: 

Tore Bjørnsgaard gikk bort i november 2021. Hans oppgaver som vegmester overtas nå av sønnen 

Bernt. 

Kontakt med kommunen 

Søknad til kommunen om refusjon av utgifter på til sammen kr 37 500,- for behandling av søknader 

angående båthavnene er ikke besvart. 

Vannstand 2022 

Lite snø sist vinter og en fraværende vårflom har gitt svært lav vannstand i sommer. 

Vår kontakt med Eco Hafslund 

GLB (Glommens og Laagens Brukseierforening) gir tilsagn om å dekke kr 125 000,- av utgiftene våre 

til å utbedre båthavnene. Da gjenstår kr 40 000,- som vi altså har søkt om å få refundert av 

kommunen. 

I tillegg til punktene i årsrapporten ble det informert om at vi nylig har mottatt tillatelse fra 

kommunen til å kjøre løyper på isen med snøscooter. 

Vegmesterens orientering  

I vegmesterens fravær ble en oppsummering for året opplest av sekretæren. Her ble vegen beskrevet 

som svært god gjennom hele året. Lite snø og nesten ikke vårflom har bidratt til dette. Det ble færre 

døgn med nedbør, lite snø og følgelig mindre brøyting. Litt redusert vegkomfort i vårløsningen, men 

dette tørket fort opp. 

Kostnadene ved å drifte og vedlikeholde vegen framkommer av regnskapet. 

Regnskap 2022 (Se vedlegg) 

Kasserer redegjorde for økonomien dette siste året. Se vedlegget Regnskap MVV 2021-2022 

Regnskapet er for en stor del basert rundt kostnadene med vegen. Brøyting og vedlikehold. 

Inntektene fra skilting med instruksjoner om å betale for bruk av veien ble løftet fram. Dette er en 

betydelig ekstrainntekt for MVV og utgjør over kr 33 000,- 

Årsavgiften ble foreslått å være uendret, det vil si kr 2 250,- Ingen innsigelser. Godkjent av årsmøtet. 

Frist for innbetaling er 30.10.2021. Kontonummer: 6061 45 11365.  

Den som vil kan Vippse til 135272. Da er beløpet kr 2 290,- 

Det bør nevnes også i år at det er en håndfull gjengangere som ikke betaler kontingenten. 



 

Revisjon av vedtekter 

Vedtektene har gjennomgått en språklig oppstramming og er nå både forkortet og forenklet. 

Mesnasaga Vel og Veglag vil nå være èn organisasjon. Forkortet til MVV. I forlengelsen av nevnte 

organisasjonsendring og revisjon av vedtektene vil det bli gjort et forsøk på å reforhandle 

brøyteavtalen med Eco Hafslund til å gjelde helt fram til bommen. 

Organisasjonsendring, revisjon av vedtekter og reforhandling av brøyteavtale ble godkjent av 

årsmøtet. 

Valg 

Valgkomitéen meldte at alle tar gjenvalg. Imidlertid har Atle Brenden varslet at han kan komme til å 

trekke seg fra siste året som varamedlem. Godkjent av årsmøtet. 

Løst og fast 

Det ble diskutert litt rundt fiskeveita, gyting og vannstand/regulering. 

Medlemmene ble oppfordret til å delta på fiskeutsetting i høst. 

Skjærene på vei til Holman er ikke malt enda, men maling og koster er kjøpt inn. Følges opp. 

 

Sverre Bratli 

Sekretær Mesnasaga Vel og Veglag 

 

 


