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Velforeningens medlemstall per 31.07.2019:  

72 medlemmer  

70 stk. betalende medlemmer for 2019  

2 stk. æresmedlemmer  

4 stk. medlemmer utmeldt 2018/2019  

1 stk. nye medlemmer 2018/2019 

 

Vellets økonomi:  

Vellet har god økonomi og dermed anledning til å ta kostander til beste for alle 

som bruker vårt nærområde.  

Inntekter i 2018/19 er kr 35.352,71.  

Utgifter belastet regnskapet i 2018/19 er kr 22.240,86  

Beholdning bank per 31.7. 2019 er kr 71.075,41  

 

Kommentarer til regnskapet 2018/2019  

Regnskapet viser et overskudd på kr. 13.111,85  



Det positive resultatet skyldes gode inntekter fra Påskelekene på kr. 11.733,58 

og bidrag grasrotandelen fra Norsk Tipping med kr. 3.904,35, 

annonseinntekter på kr. 2.960,00 og medlemskontingenten kr. 14.200,00  

  

På utgiftssiden er det kjøpt inn batteridrevet motorsag for rydding av stier  

kr. 4.958.-  

Produksjon og utsending av Seterstikke utgjør kr.11.870,50  

I tillegg til utgifter ved sosiale treff (Sommertreff og Nyttårstreff)  

  

Styrets aktiviteter:  

Styret har planlagt 4 og avholdt 4 styremøter.  

Styrets hovedsaker har vært planlegging og arbeid med:  

Drift av vellet og planlegging og gjennomføring 

av Nyttårstreff, Påskelekene, Dugnad og Sommertreffen.  

Vellet kommuniserer med medlemmene gjennom 2 utgaver pr år av 

medlemsbladet Seterstikka. I tillegg er vellet tilstede på Facebook og med egen 

hjemmeside www.seterstikka.no.   

  

  

Vellets arrangementer:  

Nyttårstreff:  

Treffet ved Badekulpen på dagtid 31.12 har blitt en populær tradisjon. Styret 

inviterte på ny til Nyttårstreff ved Badekulpen den 31. desember 2018. Et veldig 

hyggelig treff midt på dagen med store og små, 2-beinte og 4-beinte, liv og 

latter. Til sammen møtte det opp ca. 38 personer med stort og smått. Vellet 

serverte rykende varm gløgg (med og uten rødvin) og pepperkaker.   

  

Påskelekene:  

Påskelekene 2019 ble et vellykket arrangement 

med over 100 deltagere. God stemning, fint vær og godt salg av både kioskvarer 

og lodd. Vi hadde fått inn flere flotte premier til utlodding fra hyttefolk og lokalt 

næringsliv. Dette arrangementet er et viktig bidrag til vellets økonomi og er 

den lengste tradisjonen i vellet. Saman med medlemsbladet Seterstikka er 

Påskelekene den viktigste aktiviteten vi har gjennom året.   

  

Sommerdugnad:  

Lørdag 20. juli hadde Saupeset og Belgefet Vel den årlige dugnaden på 

nærliggende sommerstier. Det ble forsøkt å legge dugnaden til midten av 

fellesferien for å få flere til å møte opp. Det var ingen økning i oppmøte, tvert 

imot var det synkende tall sett mot i fjor. 7 stk. møtte opp og dannet to lag som 

gikk ‘Syningen - Matberget – Fisketjern’ og ‘Damtjern - Fisketjern – 

Syningen’.   

http://www.seterstikka.no/


Det ble kvistet og ryddet nedfall. Det ble ikke gjort noen blåmerking da det ikke 

var behov for det. Noen ny staur ble satt ut.  

Styret vil gjennomføre en ny evaluering for hvordan få økt deltakelse ifm. 

oppdatering av arbeidsplanen for 2019-2020.  

  

• Vi oppfordrer alle til å ta i et tak og kviste langs stiene når de ser det er 

behov for det når de er ute på tur  

• Vi oppfordrer alle til å melde til styret om det er nedfall av tre som 

bør fjernest i løpet av sommersesongen.  

  

Sommertreffen:  

På Sommertreffen 3. august møtte det 38 deltakere, 8 barn og 30 voksne, ved 

Badekulpen i strålende sommervær. Det er ble sågar blant de yngre badet vel og 

lenge i kulpen som holdt 16,5 grader. Offisielt målt med vellets nyinnkjøpte 

badetermometer.  

Det var natursti med spørsmål knyttet til kunnskap om både natur og 

matematikk som deltakerne svarte på. I tillegg leker med liv og leven og stor 

innsats.   

Det var mange deltagere både på naturstien og på lekene. Diplom, heder og god 

omtale og fine premier ble delt ut til vinnerlagene på både tursti og leker. 

I tillegg ble det som vanlig trukket en vinner på inngangs/velkomstloddet  

Vellet serverte pølse, brus, kake og kaffe som ble fortært med god appetitt etter 

de anstrengende lekene i sommervarmen. Vellet dekker alle kostnader ved 

arrangementet som er gratis for deltakerne. 

  

  

Styret takker alle medlemmer som støtter opp om våre arrangement!  

 

4.8.2019  

Styret  

  

 


