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AURDALSÅSEN HYTTEFORENING
ÅRSMØTET 23. mars 2005
REFERAT
1. Innkalling og dagsorden godkjent.
2. Georg Peterson ble valgt til møteleder og Helge Hveem til referent.
3. Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning. Det var to spørsmål til spørsmålet om
vannverk som leder besvarte og forøvrig henviste til senere punkt i møtet. Årsberetningen ble
deretter enstemmig godkjent.
4. Kasserer Fredrik Langballe gjennomgikk regnskapet. Foreningen har pr i dag 428 betalende
medlemmer. 29 av disse er enkeltstående medlemmer, de øvrige medlemmer av vel eller
veilag/-fond. Revidert regnskap forelå ikke til møtet og vil bli sendt styret til godkjenning.
5. Budsjettet ble presentert av kasserer. De to største budsjetterte utgiftspostene er
utarbeidelse av et løype- og stikart over åsen samt bidrag til planlegging av samarbeidet om
arealdisponering og utvikling mellom Fjellparken, Danebu og Storstølknatten AS
(’Triangelet’). Kontingentens størrelse ble diskutert i lys av de planer styret har for arbeidet
det kommende år; det ble også en diskusjon om størrelse på og formen for bidrag til
Løypelaget. Årsmøtet vedtok til slutt å holde kontingenten uendret det neste budsjettåret.
6. Møtet ble så kort orientert om og invitert til å diskutere disse konkrete saker:
Løypelaget.
Styreleder orienterte og ga uttrykk for at LL nå er inne i en positiv utvikling preget av en mer
profesjonell drift. Det ble bedt om at LL neste sesong lager tilknytninger til løypenettet for de
hyttegrender som i dag ikke har dette og som yter støtte til LL. Styret ble også anmodet om å
sørge for at en representant for LL er tilstede på neste årsmøte og at foreningen også blir
bedre orientert om lagets regnskap og budsjett. Behovet for å opparbeide nye traséer ble tatt
opp; det ble presisert at dette forutsetter et samarbeid med de aktuelle grunneiere.
’Triangel-samarbeidet’ og planlegging av utbygging.
Styreleder orienterte om arkitektkontoret Prevista’s arbeid med planløsning for den planlagte
utbygging av områdene Danebu-Storstøllie/Lomtjednet-Fjellparken. Det foreligger et
skisseutkast med inntegning av mulige utviklingsområder og –prosjekter. Det ble i møtet reist
spørsmål ved, tildels klare innvendinger mot noen av disse. Styreleder og styrets medlem
Roar Svartdahl presiserte at foreningen ikke er bundet til det foreliggende utkast selv om det
på dette står anført at foreningen er med på å utvikle det. Intensjonen er fra foreningens side å
delta i utviklingsarbeidet gjennom dialog med de andre aktørene med sikte på å kunne påvirke
arbeidet mest mulig i forhold til foreningens målsetting og synspunkter slik disse er fremlagt i
forbindelse med prosessen rundt arbeidet med Kommunedelplanen for Aurdalsåsen.
(Nestleder i styret, Helge Hveem, overtok på dette tidspunkt møteledelsen).
Danebuvegen.
Styret informerte om at man vil forsøke å bli representert i styret for Danebuvegen A/S. Det
fortsetter arbeidet med å få lagt en ekstra bomavgift på 5 kroner med sikte på å sikre
finansiering av løypelaget.
Stier.
Styret ved Erik Hestnes arbeider med kartlegging av stier og kulturminner med sikte på å

utvikle et egnet kart over disse samt skiløyper. Man vil komme tilbake til økonomien i dette
senere. Spørsmålet om dugnad med tanke på å vedlikeholde stiene ble tatt opp. Styret vil
komme tilbake til behov samt et eventuelt tidspunkt og passende organisering. Også her vil et
samarbeid med grunneiere være nødvendig.
Alpinanlegget.
Det ble presisert at styret fortsatt prioriterer kontakt med Alpinanlegget med sikte på å sikre
videre drift på best mulig måte. Styret søker å etablere bedre kontakt med eierne for å kunne
diskutere og bli informert om deres planer.
7. Årsmøtet avsluttet så med valg. Følgende ble valgt:
- Leder: Helge Hveem, Tuvafeltet (1 år)
- Styremedlemmer: Gunhild Akervold Dalen, Kvitingvegen (ikke på valg, 2 år)
- Ole Feet, Storstølvegen (ny, 2 år)
- Erik Hestnes, Graandalsvegen (ikke på valg)
- Georg Peterson, Freningvegen (gj.valg, 1 år)
- Nils J. Sejersted (ikke på valg)
- Roar Svartdahl, TB6 (gj.valg, 1 år)
Varamedlemmer:
- Erik Akre, Binnhøvdvegen (ny, for 2 år)
- Einar Kilde, Ravangskollen (ny, 1 år)
Revisor: Trond Stang (gj.valg)
Valgkomite:
- Steinar Harstad
- Anne Helene Jahren

