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Referat fra årsmøtet i Aurdalsåsen Hytteforening 
 
Danebu, Lørdag 12.juni 2004 
 
Til stede: Elin Fallet Knudsen, Damtjernteigen. Ole Svei Fjeld, Storstølen veifond. 
Tore Orvei, Tuva. Knut Veo, Graandalen. Anders Dalen, Kvitingvegen. Gunnhild A. 
Dalen, Kvitingvegen. Erik Hestnes, Gråndalsvegen/styret. 
Fredrik Langballe, enkeltmedlem/styret. Eivind Akervold,TB6. Georg Peterson, 
Frenningvegen/styret. Roar Svartdahl, TB6/styret. 
 
1 Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
2 Til møteleder ble Georg Peterson valgt. Til referent ble Roar Svartdahl valgt. 
 
3 Styrets beretning. 
Georg Peterson gjennomgikk styrets beretning, som i hovedsak dreiet seg om 
hytteforeningens innspill til kommunedelplanen, løypelaget, vannforsyning/Freningen  
samt PR og informasjon. 
Fredrik Langballe orienterte om foreningens hjemmesider (www.aurdal-
hytteforening.no) 
 
4 Regnskap med revisors beretning ble gjennomgått ved Fredrik Langballe og ble 
godkjent. 
 
5 Budsjettet for 2004 ble fremlagt ved Fredrik Langballe og ble godkjent. 
 
6 Orienteringssaker. 
Georg Peterson orienterte nærmere omkring situasjonen i løypelaget. 
Det ble lagt særlig vekt på det positive resultatet som vinterens aksjon blant 
medlemmene medførte. Videre orienterte GP om styrets infomøte med 
kommunestyret angående foreningens syn på bruken av Freningen som vannkilde. 
 
7 Kommunedelplanen. 
Georg Peterson gikk igjennom styrets samlede utkast til innspill til kommunedelsplan  
Aurdalsåsen. 
Innspillet ble kommentert, og det fremkom forslag til ytterligere momenter. 
Styrets utkast fikk samlet støtte. 
 
8 AHF – fremtid og strategi. 
Foreningens berettigelse ble drøftet og kommentert. 
Styret vil til høsten samle lederne i de forskjellige vel og vei-lag for utsjekking av 
strategi, representasjon og prioriteringer i foreningens videre arbeid. 
 
9 Valg 
Det sittende styret ble gjenvalgt med følgende endringer: 
Sekretær Bjørn Hansen går ut av styret etter eget ønske. 
Gunnhild A. Dalen ble innvalgt som nytt varamedlem. 
Bjørn Hansen ble avtakket for sin fine innsats i styret. 



 
10 Eventuelt. 
Erik Hestnes, Gråndalsvegen/styret meddelte årsmøtet at Gråndalsvegen  
ville levere egen uttalelse til kommunedelplanen grunnet uenighet med styrets 
uttalelse. 
 
Styret ble til slutt avtakket for godt arbeid i år 2 i foreningens historie! 
 
Roar Svartdahl, Referent  


