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ÅRSMØTE MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________

LEDER,N
__________________________________
GOD JUL FRA ”NY- FORMANNEN” Referat fra årsmøte

Myklebysetra Vel
20. Juli 2007

Årsmøtet  ble avholdt i Mykletunet. Formannen ønsket de 
48 medlemmene velkommen. 

Saksliste:
1. Valg av møteleder, sekretær og to til å

underskrive protokollen.
2. Årsberetning
3. Revidert regnskap for 2006
4. Fastsettelse av kontingent
5. Fastsettelse av godtgjørelser
6. Valg
7. Innkomne saker

1. Åpning, valg av møteleder, sekretær og to til å
underskrive protokollen
Til møteleder ble Svenn Broch og til sekretær Iren 

Rustad. Til å underskrive protokollen ble valgt Åge 
Børresen og Tom Asphaug.

2. Årsberetning: Er referert i Budstikka. Påske- og 
sommerarrangementet er vellykket. 

3. Revidert regnskap for 2006: Nytt tilbygg er i havn,     
40 000kr. Se Budstikka. Tilskudd fra 
kommunen på 900kr. Ca.5000kr fra salg av 
Myklebysetras kalender. 

En sommer/høst er forbi, og 
vi er på nytt på vei inn i et 
nytt år.
Årets sommer ble for noen 
mer fuktig enn normalt, men 
som vanlig hadde vi bra 
vær på setermessa og 
seterdagen. Årets seterdag
var kanskje den mest 
vellykkede/ innbringende
på mange år. Vil få takke 
alle som gjorde dette mulig.

Så en liten presentasjon av meg selv:
Jeg er født i Oslo, men har hver ferie ( sommer – jul og 
påske) vært hos mine besteforeldre
( Mathilde og Embredt Synstad ) på Møkleby , så jeg 
føler meg som delvis Møklebying.
Når jeg første gang var på sætra husker jeg ikke. Nok 
om det.
Det nye styret har ikke noen store nye planer for velet, 
men ønsker å gjøre ferdig Mykletunet.
Vi ønsker også å få en oversikt over behovet for 
vedlikehold av veinettet på setra., hva vi trenger av 
grøfting og stikkrenner, slik at vi kan danne oss et bilde 
av hva det vil koste. 
Alle roder har fått beskjed om dette men det har så
langt  vært en dårlig tilbakemelding.
Tilslutt ønsker styret alle en god jul og godt nytt år!
Erik 
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Myklebysetra. Forslaget er å bygge inn aggregatet. 
Do-avfall må graves ned. Vær obs på bekk-og kildevann i 

nærheten, det må taes hensyn til!

Gangtreet fra Synstad over til vestsiden burde komme på
plass igjen. Det ble foreslått et lite gangtre-snekkerlag, 
bestående av: Per Bergerskogen + sønn, Leif Erling 
Arnesen, Inge Rognheim og Toralf Mykleby. Innen tre 
dager var gangtreet på plass, bravo karer! 

Forklaring på tilsynelatende feil i regnskapet 2006
På årsmøtet 20.07.07 ble det stil spørsmål om hva som var 

feil ved at egenkapitalen var kr 1000 større i 
begynnelsen av 2007 enn ved slutten av 2006. 
Årsaken til dette er at honorar til styret og 
arrangementansvarlige skal være 7500kr, men ved 
manuell overføring fra hovedbok til regnskapsutdraget 
i Budstikka har desverre blitt utgiftsført kr 8500 for 
denne post samtidig som egenkapitalen ble feilført. 
Dessuten av underskuddet beregnet som overskudd, 
regnestykket er riktig.  

Vi beklager at dette ble oversett før eksemplaret av 
Budstikka gikk i trykken. Regnskapet er revidert og 
funnet i orden før årsmøtet. 

4. Fastsettelse av kontingent: Ingen økning.

5. Fastsettelse av godtgjørelser: Valgkomiteen 
trenger mere middler til godtgjørelser.

6. Valg: Åge Børresen er formann i valgkomiteen. De 
som treer ut av Myklebysetras vel er: Sven Broch, 
etter fire år som leder, Iren Rustad, to år som 
sekeretær, Leif Erling Arnesen, etter mange år 
som styremedlem, Berit Karlsen trekker seg som 
varamedlem og Arve Kile trekker seg som sjef for 
sommerarrangementet.
Det nye styret består av: Erik Bråten, ny leder, 
Viggo Åvang, styremedlem, Tone Merete Eng, 
sekretær og Lars Ingmar Eng, varamedlem. 
Ingen innvendinger imot det nye styret. Godkjent.

7. Innkommende saker: Forslag til å bruke mer 
penger til løypekjøring om vinteren. Tilskudd fra 
kommunen 9000kr. John Olafsen og Ingolf 
Grinaker er løypekjørere.

Åpen Post
Åge Børresen informerte om historielaget. Folk må bli 

flinkere til å komme med opplysninger ang. 
hyttene sine, hittil er det brukt atten hundre timer.

Det gode naboforholdet på Myklebysetra
Det viser seg at noen bruker strømaggregat for å se på

TV utover kvelden, husk at lyd er miljø
forstyrrende og passer dårlig for ferierende folk 
på fredelige

ÅRSMØTE MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________

ÅRSMØTE MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________
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MYKLEBYSETRA VEL 
__________________________________

MYKLEBYSETRA 
__________________________________

Valgliste Myklebysetra Vel 2007 - 2008. 
 
 

  
NAVN TITTEL   Årsmøte 2007 Til årsmøtet 2008 
Styret:       
Erik Bråten Leder På valg På valg 
Viggo Åvang Nestleder Ny På valg 
Marit Sivertsen Kasserer Ikke på valg På valg 
Tone Merete Eng Sekretær Ny Ikke på valg 
Arne Olav Nyberg Styremedlem Ny Ikke på valg 
Varamedlemmer  til styret:       
Ola Kristiansen 1. varamedlem Gjenvalg På valg 
Lars Ingmar Eng 2. varamedlem Ny På valg 
Tor Njerve 3. varamedlem Ny På valg 
Arrangementskomitéen:       
Astrid Dalby   Ikke på valg På valg 
Rune Lyngbø   Ikke på valg På valg 
Ola Eddy Løkken   Ikke på valg På valg 
Knut Martinsen   På valg Ikke på valg 
Arne Olav Nyberg  På valg Ikke på valg 
Torgrim Jacobsen   Ny Ikke på valg 
Berit Nyberg Glesaaen  Leder sommerarrangement På valg Ikke på valg 
Hans Andersen Leder vinterarrangement Ikke på valg På valg 
Alf Ole Synstad    Ikke på valg På valg 
Kai Olafsen  Ny Ikke på valg 
Tom Asphaug   På valg Ikke på valg 
Lill Fengsrud   Ny Ikke på valg 
Revisor:       
Bjørn Baarstad   Gjenvalg På valg 
Varamedlem:       
Rolf Fremgaarden   Gjenvalg På valg 
Valgkomité:       
Åge Børresen Leder Gjenvalg På valg 
Finn Arnesen   Gjenvalg På valg 
Randi Eggen   Ny På valg 
Varamedlem:       
John Olafsen   Gjenvalg På valg 
Velets repr. til Mykleby setervei       
Ola Kristiansen   Gjenvalg På valg 
  
Rodeledere for veien på setra/varamedlemmer: (Velges for ett år av gangen) 
Parkeringsplassen - Hans Håkonsens seter Rolf Fremgaarden/Thoralf Mykleby (ny) 
Parkeringsplassen - Skreddarstubakken Jo Gimse/Inge Rognheim 
Skreddarstubakken – Syra Ola G.Enger/Hans Andersen 
Syra – Skarvlia Tor Høie/Leif Erling Andersen 
Rognstad – Roa – Svenstua - Bjørnebo Truls Arnesen/Helge Helgesen 
Svenstua – Kjell Sandbergs hytte Walter Børresen/Kjell Sandberg 
Husgutua – Oddvar Frydenlunds hytte Ola Eddy Løkken/Bjørn Bergersen 
Skibakken – Arne Seims hytte - Åa Tom Asphaug/Arne Seim 
Oddvar Frydenlunds hytte – mot øst John Olafsen/Erik Bråten 
  
  
Med unntak for Thoralf Mykleby som var ny, ble samtlige rodeledere gjenvalgt for perioden årsmøtet 2006 til årsmøtet 2007. 
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MYKLEBYSETRA 
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MYKLEBYSETRA VEL 
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MYKLEBYSETRA VEL 
__________________________________

SETERVEIEN KAN BLI VINTERSTENGT

Nåværende brøytemannskap for seterveien ønsker, av 
kapasitetshensyn, å avslutte avtalen om brøyting av 
seterveien. Dette opplyser Velet,s representant i 
Seterveien, Ola Kristiansen, til Budstikka. Det jobbes 
intenst med å få på plass en avtale med en ny aktør, men 
det er ikke lett sier Ola – det er få som driver med brøyting 
i nærområdet og de som brøyter har liten ledig kapasitet. 
Det kan medføre - i verste fall dersom ingen ser seg i stand 
til å påta seg arbeidet – at veien ikke blir brøytet i en lengre 
periode vinterstid. 

Mer om denne saken kommer i påskeutgaven av 
Budstikka.

   

   

KALENDER-GLEDE

Hvert år er det stor rift etter kalenderen fra Helge 
Helgesen med bilder fra setra, når den slippes 
ut på markedet. Kalenderen er et nyttig og 
kjærkomment innslag som mange venner av 
Myklebysetra setter stor pris på. Det mange 
vet, men kanskje ikke alle, er at Helge ikke 
gjør dette for å berike seg selv. 

Myklebysetra Vel og andre ideelle organisasjoner 
med tilknytning til setra har nytt godt av 
tilskudd fra Helges prosjekt over flere år. 
Senest i år fikk Vet’et kr 4000,- som tilskudd 
fra Helges katalogsalg, øremerket 
historieprosjektet. 

En takk til Helge Helgesen Kristenstuen for bidrag 
både til miljøet og økonomien på setra.

Fra styret v/Svenn Broch og Åge Børresen

TUSEN TAKK! 
Til Myklebysetra Vel!

Overraskende og hyggelig å
motta en flott 
blomsteroppsats i 
forbindelse med min 50-
årsdag. Det satte jeg stor 
pris på. Håper på fortsatt 
godt og hyggelig samarbeid 
med Velet og dets 
medlemmer i årene som 
kommer.
Beste hilsen Anders Kiær
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MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________

BOKPROSJEKTET  MYKLEBYSETRAS HISTORIE
Orientering fra arbeidsgruppa

Siden prosjektoppstart i februar i 2005 har arbeidsgruppa 
pr. 17.10.07 hatt til sammen 14 ”redaksjonsmøter”. Møte nr 
15 finner sted den 20.12.07. Med unntak av 2 
sommermøter i tilknytning til seterdagen i 2006 og 2007, 
har alle møtene vært holdt på Svenn Brochs kontor i Oslo. 
Og dit har medlemmene i arbeidsgruppa funnet veien: 
Ingunn Framgården fra Brøttum, Leif Erling Arnesen fra 
Kongsvinger, Ingmar Eng fra Spydeberg, Berit Karlsen og 
Svenn Broch fra Moss, Helge Helgesen fra Skotselv og 
Åge Børresen fra Haugerud i Oslo.  Altså en god spredning 
av deltakere fra Østlandsområdet og med sammenlagt 
mange reisemil- og timer til/fra hvert møte. 
Ved utgangen av 2007 regner vi med å ha brukt til 
sammen ca 2000 timer i prosjektet. Dette inkluderer 
møtene, reise til/fra møtene og alt annet i tilknytning til 
prosjektarbeidet. Og ikke minst – som nevnt i tidligere 
orienteringer – purring, purring og atter purring på en del 
hytte-og setereiere som ikke har latt høre fra seg eller er litt 
trege med å svare på våre henvendelser. Slik er det! Vi 
skal likevel ikke unnlate å rette en stor takk til de som 
så langt har sendt oss opplysninger av forskjellig slag!

Med 2000 timers innsats mener kanskje mange at nå er vi 
vel snart i mål. Men neida, mye arbeid gjenstår. Bl.a. sliter 
vi med å få tak i håndfast stoff og opplysninger fra riktig 
gamle dager. Ut fra det vi så langt har ”rotet og gravet” ser 
det ut som at det foreligger få nedtegnelser om setra og 
seterbrukene fra denne tiden. 

Og vi har verken tid eller økonomi til å reise rundt og lete 
nærmest på måfå i det som måtte finnes av nedtegnelser i 
tingbøker, i gamle dokumenter i Riksarkivet eller i andre 
arkiver. 
Derfor må vi nok for en stor del basere oss på fortellinger, 
gamle kontrakter, opplysninger i bygdebøker osv når det 
gjelder gammel historie. 
Vi har også en jobb å gjøre med å skaffe penger og midler 
til å få boken trykket. Så langt har vi hatt liten pågang av 
”sponsorer og rike onkler og tanter”. 
Vi har likevel satt oss som mål – dog under noen tvil – at vi 
skal ha utkast til ei bok klar i løpet av 2008. Og selvsagt 
mottar vi fortsatt alt av historier, fortellinger, stoff og bilder 
– ja ikke minst bilder, både gamle og nye – fra 
Myklebysetra. Som vi også har sagt tidligere: Vinteren er 
en fin tid for historieforskning- og skriving.
Apropos bilder: Under forutsetning av at Vellets kraftkilde 
(aggregatet) kan brukes til vårt formål, tar vi sikte på å ta 
med datautstyr til seterdagen 2008 slik at gamle og nye 
seterbilder kan skannes/ avfotograferes der og da. 
Velmedlemmer, hytte-og setereiere inviteres derfor 
allerede nå til å ta med det de måtte ha av slike bilder til 
denne dagen, enten de måtte være løse eller innlimt i 
album.  Vi kommer nærmere tilbake til dette både i 
Budstikkas påske - og sommerutgave og på vellets 
hjemmeside. 
Med fortsatt godt mot og en positiv innstilling til arbeidet 
ønsker arbeidsgruppa alle velmedlemmer 

En God Jul og Et Godt og Produktivt Nytt år !
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STYRET:

LEDER: ERIK BRÅTEN 
Skysetveien 5b
1481 HAGAN
Tlf. 67 06 13 29
Mob. 90913054
E-post: brann43@yahoo.no

ANSV. SOMMERARR:
BERIT G. NYBERG
Vognveien 116
2315 HAMAR
Tlf. 62 52 47 73
Mob. 91 80 59 15 

ANSV. VINTERARR:
HANS ANDERSEN
Tøftvn. 12
7336 MELDAL
Tlf. 72 49 76 34
Mob. 91 75 29 54
E-post: topphans@loqal.no

ARNESENS 
LANDHANDLERI
Mykleby
2480 KOPPANG
Tlf. 62 46 30 75
Mob. 97 69 07 29

MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________

BUDSTIKKA
REDAKSJONEN:

ROAR LUND WAADE
Trondheimsveien 129
2040 kløfta
Mob. 99 48 86 63
E-post:
lund-waa@online.no

HELGE HELGESEN
Skotselvveien 578
3330 Skotselv
Tlf. 32 75 64 13
Mob. 47 25 61 98
E-post: 
helge.helgesen@fastlane.no

HJEMMESIDEN:
www.myklebysetra.no
Redaksjon:
ROAR LUND WAADE
HELGE HELGESEN

SCOOTERTJENESTE:
JOHN OLAFSEN
Mob. 97 53 59 30

FORSIDE:
Nissen  kommer til Eli Arnesen
Bildet er animert av Thor 
Frydenlund. Nissen er Kjell 
Østmoe.

ETTERLYSNING
Småhistorier

Til bruk som såkalt ”margfyll” eller utfyllingsstoff i boka vi 
holder på med, er vi på jakt etter små historier, anekdoter, 
rim, eller rett og slett gode uttalelser fra seter- og 
bygdemiljøet. Her et eksempel: 

Fra hytteboka i Engsetra:
"På Myklebysæter - her kobler vi av
vårt vanlige yrke er lagt som i grav,

(Dessuten har jeg smålige krav)
Og mottoet er: Her er du fri.

Lev mens du lever, snart er det forbi- ”

25 juli 1951 Asmund Arnesen”

Og her en til, denne gang fra hytteboka i Moen seter 
skrevet av en ung forfatterinne i forbindelse med et 
”museår på 1970 tallet:

” I natt gikk 4 mus i fellene. Så mye mus på ei natt er det 
lenge siden pappa har fått!”

Tenk dere om, let i hyttebøkene og i hukommelsen, 
kanskje finner dere et lite vers, rim, en uttalelse eller en 
meget kort fortelling som kan passe inn. Send det gjerne til 
meg. Adressen er fortsatt: Johan Castbergs vei 30, 0673 
Oslo. Mailadressen min er: aborr@online.no

På vegne av bokprosjektet ”Myklebysetras historie
Åge Børresen


