Aurdalsåsen hytteforening (AHF) - Referat fra Årsmøtet 2007

Årsmøtet i AHF ble holdt onsdag 4. april 2007 kl 18:00 i Peisestua, Danebu.
Det var 46 som skrev seg på liste over fremmøtte medlemmer.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent
2. Valg av møteleder og referent
Georg Peterson ble valgt til møteleder og Knut Nes ble valgt til referent.
3. Styrets årsberetning
Styrets årsberetning ble godkjent.
Under gjennomgang av årsberetningen ble det gitt informasjon i tillegg til Årsberetningen i
følgende saker:
Renovasjon
Halvor Tangen kunne opplyse at det nå foreligger konkrete planer (i form av et kart) fra VKR
(=Valdres Kommunale Renovasjon IKS) om utplassering av containere på 8 steder i
Aurdalsåsen, i stedet for det ene stedet ved Damtjernosen, og at VKR på sikt ønsker å få til
kildesortering ved disse punktene.
4. Styrets Årsregnskap – revisors beretning
Kasserer Gunhild A. Dalen orienterte om regnskapet og leste revisors beretning. Regnskapet
ble godkjent, og styret ble gitt ansvarsfrihet.
5. Budsjett og fastsettelse av kontingent.
Budsjett og kontingent for 2007 ble vedtatt.
6 Justering av vedtekter
Styret fremmet forslag om justering av vedtektene, med basis i revisors tidligere påpekninger (i
2005 og 2006) om uklarhet om hvem medlemskapet er åpent for. Forslaget ble vedtatt:
§1 – Tidligere tekst:
Aurdalsåsen Hytteforening (Foreningen) er en sammenslutning av vel- og
veiforeninger for hytteeiere i området Aurdalsåsen.
§1 – Vedtatt tekst:
Aurdalsåsen Hytteforening (Foreningen) er en sammenslutning av vel- og
veiforeninger for hytteeiere i området Aurdalsåsen. Foreningen er også åpen for
individuelle, personlige medlemmer som eier hytter i området og som ikke hører til
noen lokal forening.
§3 – Tidligere tekst:
Foreningen er basert på frivillig medlemskap ved de vel- eller veiforeninger som er
omtalt i §1. Den er også åpen for individuelle, personlige medlemmer som eier
hytte i området og som ikke hører til noen lokal forening.
§3 – Vedtatt tekst:
Foreningen er basert på frivillig medlemskap ved de vel- eller veiforeninger som er
omtalt i §1.

7 Løypelaget

Christian Berggrav (vara til AHF styret, med i arbeidsgruppen til LL) ga en orientering om
situasjonen i Løypelaget (LL).
I utgangspunktet har LL hatt en årlig støtte fra Fylkeskommunen på NOK 150 000. Denne
har nå falt fra, noe som har skapt et akutt finansieringsproblem for LL. På vegne av flere
løypelag ble det fra Valdres Destinasjon sendt ut giroer til hytteeiere i Nord-Aurdal
kommune basert på et kommunalt register. Dette har brakt midler inn til fordeling blant de
aktuelle løypelagene. Det har senere vært stilt spørsmål om dette var lovlig bruk av
registret, og LL kan ikke regne med å kunne benytte dette videre.
Etter et initiativ fra LL ble det innkalt et hastemøte i romjulen for å diskutere alternativer
for fremtidig drift i LL. Møtet nedsatte en arbeidsgruppe på 8-9 personer inkludert LLs
styreleder Mikael Fønhus og Valdres Destinasjon. Arbeidsgruppen har sett på følgende
sider av LL:
Produkt:
• Tidligløype
o Binnhovdsrunden
o ”Først med spor i Valdres”
• Tilbringerløyper
• Hovednettet

Medlemskontakt:
• Web
o www.loypelaget.no
• Au’Blikket
• E-mail (etter register)
• Løypetelefon

Organisering:
• Statutter, vil være en forening
• Styresammensetning
o I dag: Nytun, Danebu og
Fjellparken
o Fremtid: Også en grunneier og en
hytteeier

Økonomi:
• Tilfeldig i dag
• Manglende struktur på medlemmer
o Aktive / passive medlemmer?
o LL ønsker lister fra de lokale velog veiforeninger som fremtidig
grunnlag for utsendelse av
giroer

Erik Hestnes (styremedlem AHF, med i arbeidsgruppen til LL) kompletterte orienteringen:
• AHF, LL og turistbedriftene har sammenfallende hovedinteresser: bra løypenett
• Turistbedriftene har i dag ansvaret for driften av LL, men de innrømmer at arbeidet ikke har
vært gitt prioritet
• AHF har ved flere anledninger tilbudt å bistå LL med det økonomiske arbeidet, men LL har
ikke respondert
• AHFhar stått for ca 2/3 av brukerinntektene til LL de siste årene og turistbedriftene ca 1/3.
• AHF er uten styreplass i LL. Det ønsker AHF å få og mener at også lokalbefolkningen bør
med i styret.
• AHF ønsker planfrie kryss for vei/løyper i Danebuområdet og har utarbeidet forslag til
løsninger som er sendt utbyggere, planleggere og kommunen uten å ha oppnå noen dialog.
• Utbyggerne i LL (Danebu, Fjellparken) ønsker trolig ikke å ta det økonomiske løftet som er
nødvendig.
Iver Thomle mente at Erik Hestnes kanskje svartmaler forholdet til LL noe. Han mente det var
uvesentlig hvem som sitter i styret – la ildsjelene jobbe, betal kontingent, og la LL gjøre jobben!

8 Hytteforeningen – engasjement og prioriteringer videre
Møteleder refererte forslag og innspill fra 4 personer/velforeninger:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Stier – løyper – friluftsinteresser
Engasjement i LL
o Hjelpe til med medlemsregister
o Nye tilknytningstraseer / Pilset
o Økonomisk støtte til LL fra alle som tjener på hytteeierne
Pådriver for utbedringer i alpinanlegget
Sosiale miljøaktiviteter – pådriver for opplegg for blant annet å holde ungdommen i åsen
Uten AHF – åsen et kaos: synliggjøre løpende det man jobber med, og/eller vil gripe tak i
Rekruttere – alle som eier hytte eller tomt i åsen bør/må være medlem av foreningen
Oppgradere web-sidene som kommunikasjonsplattform, linker
Bedre direkte kontakt med vel-ene, gjenta opplegget med arbeidsmøte, dugnad osv
Eiendomsskatt?
o Bruke økonomi som brekkstang, allianse med handel og håndverkere, det er
kommunevalg høsten 2007
o Politiske vedtak kan reverseres
Renovasjon – var allerede omtalt i møtet (ref pkt 3 over)
Overvåke Freningen Vannverk i fht konsesjonsvilkårene
Forholdet til vei/bomselskap

9 Valg av styreleder
Erik Hestnes, Graandalsvegen (1 år)

10 Valg av styre
Styremedlemmer:
Erik Akre, Binnhøvdvegen (gj.valg 1 år)
Elisabeth Kerr Eckbo, Storstølvegen (gj.valg 1 år – tidl vara)
Tone Fredriksson, Binnhøvdvegen (2 år)
Kristin Grøstad, Varpavegen (2 år)
Tore Kallestad, Engevegen (2 år)
Finn Kristian Aamodt, Aurdaltoppen Fjellgrend (ex TB6) (2 år)
Varamedlemmer:
1. vara: Christian Berggrav, Ravangen (ikke på valg)
2. vara: Per Graff-Wang, Freningvegen (2 år)
Revisor:
Trond Stang (gjenvalg)
Valgkomite:
Georg Peterson, Freningvegen
Gunnar Dieserud, Gråndalsvegen

_____________________
Knut Nes - referent

