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Årsmøte 
Høvringen Vel holdt årsmøte 19. mars 08, på Høvringen Handel. Styret består av; 
 

Verv Navn   E-post Telefon 

Styreleder, ny Andreas Krogh Torsvei 10, 1412 Sofiemyr andreas.krogh@analytica.no 408 50 251 

Kasserer Jan H Thørud Børstadalleen 31B, 2318 Hamar janharald.thorud@no.ibm.com 920 83 985 

Sekretær, ny Harald Mjellekås Geitfivelstigen 5, 2662 Dovre harald.mjellekas@ansatt.opplandvgs.no 61 24 03 24 

Styremedlem Åse P Rindhølen 2676 Heidal  905 14 603 

Styremedlem Hans J. Hofgaard Bergsalleen 20A, 0854 Oslo berit_riri@hotmail.com 22 46 35 15 

Styremedlem Nina Maartmann Kaprifolveien 34, 3408 Tranby  932 58 885 

 
Årsmøtet sluttet seg til forslag fra Andreas Krogh om å styrke vellets arbeide på en rekke områder;  
 

Forvaltningsplan/verneplan for Rondane 
Styret vil jobbe for å sikre at nødvendige endringer til 
slutt også blir nedfelt i det forslaget som oversendes 
Direktoratet for Naturforvaltning senere i år for 
godkjenning.  Slike endringer er bl.a. løypekjøring fra 
desember og ut april, bedre balanse mellom bruk og 
(ikke kun) vern, og langt bedre lokal forankring i 
vernesaker.  Det er ønskelig at det fra bredt politisk hold 
kommer signaler som støtter opp under våre 
synspunkter, og styret vil arbeide for dette.  
 

 
Kommunedelplan Ula/Dovre 
Sel kommune har tidligere satt planen ”på vent” i lys av verneplanen, men 
kommunedelplanen blir nå tatt opp av skuffen igjen.  Styret vil jobbe for at ny 
kommunedelplan tilrettelegger for harmonisering av tillatt hyttestørrelse i 
områdene A, B og C på Høvringen, slik at enkeltbygg kan være maks. 120 m2 
BRA og maks. 200 m2 BRA per hyttetomt, forutsatt at hyttene tilknyttes det 
lokale kloakklaget.  Styret vil på hensiktsmessig måte støtte opp arbeider for 
tilknytting til vann, avløp og kloakk, og vil arbeide for at vinterbrøyting kan 
tillates om de lokale veilag ønsker det i samarbeid med berørte parter.  Det er 
satt klare begrensninger på antall utbyggbare tomter på Høvringen, og styret 
finner det riktig at slike tomter også må være salgbare, dvs. kunne 
tilrettelegges for en tidsmessig standard.   
 
Styret vil styrke kontakten med medlemmene 

Blant annet ved å oppgradere og aktualisere 
hjemmesiden www.hovringenvel.no. Nyheter mv. av 
interesse for medlemmene vil jevnlig bli å finne på 
vellets hjemmeside. Dere vil se dette når dere i ny og 
ne logger dere inn på hjemmesiden, men styret vil også 
sende ut ”SMS-melding” til medlemmene når vi mener 
det er hensiktsmessig å varsle om nyheter på nettet. I 
tillegg vil dere neste år motta en SMS og ikke en 
faktura i posten når medlemskontingenten skal 
innbetales. Siden flere av medlemmene ikke benytter 
internett, eller har mobiltelefon vil disse få informasjon 

som i dag via posten. Styret vil også vurdere utsendelse i posten et par ganger i året av 
nyhetsbrev til alle medlemmene. 
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Bildegalleri og annonsering på nettet 
Vi inviterer også til at medlemmene sender oss bilder 
fra hyttelivet på Høvringen, som kan settes inn på 
hjemmesiden.  Det kan for eksempel være bilder fra 
barn/barnebarn på ski, fottur, flotte naturperler, grilling 
foran peisen, bikja i bakken osv.  Vennligst opplys da 
hva bildet viser, og hvem som har tatt det.   Bildene 
sendes inn til post@hovringenvel.no, eller til 
postadressen over om man ikke bruker internett.  
 
Hjemmesiden vil også komme til å inneholde 
småreklame for for eksempel håndverkere, elektrikere, rørleggere, bank, forsikring, 
byggevarefirmaer osv, som kan hjelpe medlemmene å finne frem til leverandører av nødvendige 
varer og tjenester.  Reklamen vil også gi noen tiltrengte slanter i kassa.   
 

Samarbeid med Høvringen 
Aktivitetsselskap AS 
Det er et ønske å styrke kontakten med Høvringen 
Aktivitetsselskap (HA), som er turistbedriftenes ”vel”.  
Vi har mange felles interesser, og styret vil ta initiativ 
for å nærmere definere slike interesser, og skape 
muligheter og løsninger med grunnlag i dette.   
Styreleder i vellet har allerede hatt møte med styreleder 
i aktivitetsselskapet om saken, og møtte positiv 
interesse fra HA.   
 

Styret vil arbeide for å løfte frem Høvringen som en attraktiv destinasjon for hytte- og friluftsliv.  
I den sammenheng vil styret vurdere måter å styrke Høvringens profil og markedsføring.  Vi har 
mange ting å trekke frem, som beliggenheten, stillhet, freden, friheten, og ”grenseløsheten”. Det 
er et fint og ”ujålete” fritidsliv på Høvringen.  Vi vil vurdere måter å foredle Høvringens aktiva på 
og kunne bringe dette videre til våre nærmeste.  Økt kontakt mot medlemmene, oppgradering av 
hjemmesiden og styrket samarbeid med aktivitetsselskapet vil forhåpentligvis også bidra til å 
styrke fellesskapet og troen på Høvringen som fritids- og rekreasjonssted for oss alle.  Det er viktig 
for kommende generasjoner.  Det er fint om dere sender oss noen ord om det dere setter pris på 
ved Høvringen, og hvordan vi kan legge til rette for at kommende generasjoner også vil ønske seg 
et hytteliv her oppe.     
 
Oppfordringer fra styret 
Medlemmene oppfordres til å verve nye medlemmer 
til vellet.  Det er i dag om lag 320 hytter på Høvringen, 
og ca. 240 er medlemmer i vellet.  Så her er det ennå 
noe å hente. 
 
Styret vil vurdere om det er ønskelig og mulig å 
arrangere sosial sammenkomst for medlemmene, for 
eksempel i forbindelse med årsmøtet, Olsok eller 
liknende.  
 
Dere oppfordres til å kontakte styret om saker og ting dere er opptatt av, ved å benytte dere av 
postadressene over, e-post eller telefon.   
 
Det nye styret har avholdt sitt første styremøte lørdag 5. april, hvor ovennevnte saker ble 
behandlet.  

Høvringen, 10. april 2008 


