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AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 27. NOVEMBER 2014 
 

Sted/tid: Oslo kl 18:00 
Til stede:  Olaf Valeur, Gunnar Fredrikson, Johan Mohn, Harald Dahle 
Fraværende: Elisabeth K. Eckbo, Svein Svarstad, Knut Nes,  (Tone Fredrikson) 
Referent: Harald Dahle 
 
 
1. Referat forrige møte: 
 
Det var ingen bemerkninger til referat fra forrige møte eller dagens agenda.  
 
2. Økonomi:  
 
Gunnar redefjorde for status, regnskapet avsluttes ved årsskiftet. Årets kontingentinnbetalinger er 
lavere enn budsjettert, det skyldes et par større Vel-Veglag ennå ikke har betalt. Gunnar purrer en 
gang til. Regnskap hittil i år ble distribuert.  
 
3. Oppfølgning løpende saker: 
 
a) Fartshumper på Danebuvegen: Olaf har anmodet vegstyret om en fartshump på toppen ved 
RødeKors-hytta og så langt fått positiv respons. De doble fartshumpene ved Damtjern er anlagt av 
hensyn til gangveien langs tjernet.   
 
b) Snøscooterkjøring: Olaf har sendt brev til NAK om AHF's innstilling vedtatt på årsmøte. NAK er 
antakelig avventende regjeringens lovforslag. Saken må holdes varm.  
 
c) Massedeponi Ravangen: Svein opplyste i epost at det ikke er noe nytt, det ikke muilig åkmomme i 
kontakt med grunneier. NAK foretar seg ikke noe i denne saken.  
 
d) Merking sykkelveier/stier: Valdres Hytteforum (VHF) har bedt om møte med NAK's Friluftsråd. Knut 
får beholde saken. Noen nye skilt har dukket opp.  
 
e) Søppelcontainere: Det er blitt satt en skigard rundt søppelcontainere øst for Damtjern. Vi vet ikke 
hvem som har initiert dette. Knut beholder saken.  
 
f) Valdres Alpinsenter: Senteret har fått nye eiere fra lokalmiljøet. Vi avventer nye mål og planer.   
 
g) Lomtjedne turvei: Arbeidet er sluttført, manglende sluttregnskap til kommunen skyldes administrativt 
etterslep hos entreprenør. Gunnar gjør opp restbeløp med Løypelaget når formalia er på plass.  
 
h) Deltakelse i VHF: AHF er innmeldt og representerer "alle" hytte-områdene i NAK. Det er ikke 
registrert reell interesse fra andre hytte-vel i kommunen. Olaf var til stede på første møte. Møtene 
holdes gjerne i midtuke i Valdres og hvis dette ikke passer Olaf, kan eventuelt andre styremedlemmer 
delta.  
 
i) Områdekart ved Damtjern: Kommunen har fortsatt ikke lagt ut oppdatert kart med veinavn og veinr. 
er ennå ikke tildelt hyttene. Johan følger opp.   
 
j) Møte med ordfører: Avtalt møte ble utsatt av ordføreren. Ny dato er ennå ikke berammet.  
 
  
4. Vintervedlikehold av hytte-adkomstveier:  
 
Det er tatt til etterretning at Tore Kallestad har sendt klage til Danebuvegen AS på veiens 
beskaffenhet fredag i "Rakfisk-helgen". Harald tok opp  avtaleforholdene mellom Vel-Veglag og 
snøbrøyterne. Noen Vel-Veglag har formelle avtaler, andre ikke.  Konklusjon: uskrevne regler fungerer 
også.  
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5. Møteplan: 
 
Neste møter:  Onsdag  28 januar 2015 kl 18:00 i Oslo (LOS) 
  Søndag 8. mars kl 15:00 hos Knut & Elisabeth/Småstølen i Storstølvegen 
 
Årsmøte:  Onsdag 1. april i Påskeuken.  
 
 
 
6. Eventuelt: 
 
Intet.  
 
 
27. november 2014  
Harald Dahle 
 


