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AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 08. MARS 2015 
 

Sted/tid: Småstøl kl 15:00 
Til stede:  Olaf Valeur, Gunnar Fredrikson, Johan Mohn, Svein Svarstad, Knut Nes, Elisabeth K. 
  Eckbo,  Harald Dahle 
Fraværende: (Tone Fredrikson) 
Referent: Harald Dahle 
 
 
1. Referat forrige møte: 
 
Det var ingen bemerkninger til referat fra forrige møte.  
 
2. Referatsaker:  
 
- Regnskap 2014: Gunnar sender regnskapet til revisor.  
- Massedeponi Ravangen - jfr epost fra Svein: området skal være vinterparkering og er brøytet, men 
bør få et anvisningskilt om parkering. Entreprenør vil fortsatt benytte området til massedeponering om 
sommeren. Sak avsluttet.  
- Merking sykkelveier og stier: Johan kan ta i mot innspill og videreformidle forslag til 
folkehelsekoordinator i NAK. Tas opp på årsmøtet med anmodning om innspill fra medlemmene.  
- Søppelcontainere: Møte med VKR etter påske, Knut formidler synspunkter mht mer diskret 
plassering, mulig skjerming.  
- Valdres Alpinsenter: Berammet møte ble utsatt, håper på deltakelse ved AHF's årsmøte for 
informasjon om videre planer. 
- Områdekart ved Damtjern: Status quo, fortsatt intet nytt fra kommunen 
- Gunnar refererte fra årets Valdresmasj, herunder behandling av bekymringsmelding om fri ferdsel  
 
3. Møte ved kommunen: 
 
Olaf og Knut har vært i møte med hovedutvalget og ble positivt mottatt. Interesse for hyttebefolkningen 
gjenspeiles ikke i kommunens planer til tross for at VNK har påpekt at eneste Valdres-industri som har 
vist økning er leveranser til hyttemarkedet. Politikernes velvilje gjenspeiles ennå ikke i 
partiprogrammer, og administrasjon/rådmann konsentrerer seg om lovpålagte oppgaver. Kontakt må 
opprettholdes og synpunkter mht snøscootere, eiendomsskatt, løypetraséer osv repeteres.  
  
4. Forberedelser til årsmøtet 1. april:  
 
- Elisabeth kontakter Danebu for reservasjon av peisestua fra kl 17, samt kaffe og boller/wienerbrød 
- Olaf lager en årsberetning og innbydelse 
- Gunnar distribuerer innbydelse på epost til medlemmene 
- Olaf tar kontakt med valgkomitéen 
- Olaf inviterer ordfører (ca kl 17:45) 
- Harald tar kontakt med Jørgen Larssen, Løypelaget for et orinteringsinnlegg 
- Olaf tar kontakt med Alpinanlegget for et orienteringsinnlegg.  
- Johan lager et referat fra årsmøtet 
- Styret møter kl 16:00 
 
5. Møteplan: 
  
Årsmøte:  Onsdag 1. april i Påskeuken kl 17:00, forberedende styremøte kl 16:00 på Danebu.  
 
 
6. Eventuelt: 
 
Nettstedet Aurdal.no legger ut påskeprogram. 
Det antas at ny Friluftslov er vedtatt, men forskrifter mangler.  
 
9. mars 2015  
Harald Dahle 
 


