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1) Forrige møtereferat 
Forrige møtereferat ble godkjent og legges ut på nettsiden. 
 
2) Orientering om møtet med Gunnar Dieserud 
F.K.Aamodt og G.Mandt hadde møte med Gunnar Dieserud og følgende punkter ble 
diskutert: 

- Fjellstølknatten  
- Alpinanlegget 
-    Løypelaget 
-    Vannforsyning 
-    Aurdal Vel 
  

Hensikten med møtet var å åpne en dialog mellom innbyggerne i Aurdal og AHF for et videre 
samarbeid på aktuelle saker. 
 
3) Svar til reguleringsplan for Damtjednlie 
Merknaden til reguleringplanen er lagt ut på AHF’s nettside.  Det er fokusert på at det oppnås 
gode løsninger for skiløyper og stier og at en ikke fjerner friområdene men forholder seg til 
gjeldende reguleringsplan. 
 
4) Flomvern 
Mye utbygging fører til at det blr kritisk for veier og broer når vårløsningen setter inn.  I 
forbindelse med utbygginger renskes det opp og de områdene der det ikke blir sådd til tidlig 
nok  året før kan være utsatt for flom.  Dette er et viktig punkt å få med i forbindelse med 
kommetarer til nye reguleringsplaner som krav til nye utbyggere. 
 
5) Løypelaget 
- Løypelaget sliter med økonomien og jobber med kartlegging av hytteeiere /områder  for å be 
om støtte fra flere 
- Mikael Fønhus slutter i sin jobb på Danebu og går dermed ut av styret i løypelaget 
- Løypelaget vil sende ut brev til hytteforeningene/veilagene for å vise hvilket arbeid som 
legges ned i løypekjøring 
- Jobbe mot næringslivet 
- Det er kjørt løyper 25% mer i år enn i fjor 
- Nye løyper og nye kart vurderes 
 



6) Agenda neste møte 
- Avfallscontainere (Kristin) 
- Vannsituasjonen (Gunnar) 
- Møte med hytteforeningene/veilagene 
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