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Møtereferat 
 
 

Sak: Aurdalsåsen Hytteforening 

Dato: 13. august 2002  kl. 18.30 Referent: Steinar Harstad 

Innkalt: Styret i AHF 

Tilstede: Georg Peterson, Marianne Furru, Roar Svartdahl, Fredrik Langballe, Bjørn 
Hansen, Helg Hveem og Steinar Harstad 

Kopi: Medlemmene i AHF. 
  

 
 

Sak nr.1 Presentasjon av styremedlemmene. 

Hver enkelt presenterte seg selv og fortalte kort om hvilke ståsted de hadde ifm 
arbeidet i hytteforeningen. 

Sak nr.2 Freningen Vannverk 

NVE vedtok 09.07.2002 å gi Freningen Vannverk AS tillatelse til uttak av vann 
fra Freningen til drikkevannsforsyning med klagefrist innen 3 uker.  Etter 
søknad fra Freningen Velforening ble klagefristen utsatt til 19. august 2002. 

Freningen Velforening og Bjørn Hansen vil på individuell basis sende klage på 
vedtaket. Deres klager og argumentlisten til Georg vil danne basis for AHFs 
klage.  Ansvar:   Steinar.  

Sak nr.3 Kommunedelsplan 

Impliserte parter kan gi innspill til planarbeidet frem til 1. september.  Deretter 
skal hovedprinsippene for planen nedfelles og behandles politisk, før arbeidet 
med selve plankartet og den skriftlige delen kan starte opp for fullt.  Det er en 
målsetting for kommunen at planforslag er klart for utlegging til offentlig 
ettersyn våren 2003, med en ferdig godkjent plan i løpet av sommeren.  På tross 
av at forpliktende grunneiersamarbeid ennå ikke er etablert,  vil kommunen 
fortsette arbeidet med kommunedelplanen .  AHF vil sende innspill til 
kommunedelplanen innen 1. september og skal forsøke å ha regelmessige møter 
med planansvarlige gjennom hele planprosessen.  Kommunedelplanen gjelder 
for 3 kommunestyreperioder (12 år). 

Styret ved Helge, Fredrik og Steinar hadde møte med politisk og administrativ 
ledelse i kommunen 2. august vedrørende vår rolle i arbeidet.  De stiller seg 
svært positive til vårt engasjement. 

På basis av utkastet til Fredrik, kommentarer fra styremedlemmene og da 
spesielt fra Helge, Roar og Steinar vil AHF sende sitt felles innspill innen 1. 
september.  Fredrik koordinerer kommentarene og sender forslag til notat til 
høring før det sendes til Nord-Aurdal kommune 
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Sak nr.4 Bjørn Hansen vil i tiden frem til medio oktober ikke være tilgjengelig for innsats 
for hytteforeningen.  I denne perioden rullerer ansvar for referat, utsendelser og 
annet forefallende foreningsarbeid. 

Sak 5 Neste styremøte tirsdag 24. september kl. 18.30 hos Georg 

 


