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AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 28. JANUAR 2015 
 

Sted/tid: Oslo kl 18:00 
Til stede:  Olaf Valeur, Gunnar Fredrikson, Johan Mohn, Svein Svarstad, Knut Nes, Harald 
  Dahle 
Fraværende: Elisabeth K. Eckbo, (Tone Fredrikson) 
Referent: Harald Dahle 
 
 
1. Referat forrige møte: 
 
Det var ingen bemerkninger til referat fra forrige møte eller dagens agenda.  
 
2. Økonomi:  
 
Regnskapet er oppgjort med et mindre underskudd; kontingentinnbetalinger er lavere enn budsjettert, 
årets utgifter noe mindre enn budsjettert.  Neste års budsjett foreslås omtrent som årets regnskap med 
uendret medlemskontigent, utgifter blir noe høyere med medlemsavgift til Valdres HytteForum (VHF), 
det budsjetteres med et mindre underskudd i 2015. Regnskapet sendes revisor av Gunnar og 
presenteres for årsmøtet med budsjett for år 2015.  
 
3. Oppfølgning løpende saker: 
 
a) Fartshumper på Danebuvegen: Danebuvegen vil ikke endre gjeldende plassering. Saken avsluttes. 
 
b) Snøscooterkjøring: Ingen endring i styrets holdning, altså i samsvar med vedtak i årsmøte. Saken 
må holdes fortsatt varm i relevante sammenhenger.   
 
c) Massedeponi Ravangen: Svein forfølger saken fortsatt, søker nå kontakt med entreprenør som 
benytter området., grunneieren er fortsatt ikke tilgjengelig.   
 
d) Merking sykkelveier/stier: Valdres Friluftsråd v/Ina Syversen (Valdres Folkehelsekoordinator) kan  
kontaktes med forslag om stier/veier som bør merkes. Medlemmer oppfordres tl å komme forslag som 
AHF kan videreformidle. Tas opp på årsmøtet.   
 
e) Søppelcontainere: Knut har avtalt møte med VKR i 1. kvartal 2015, resultat avventes.  
 
f) Valdres Alpinsenter: Olaf deltar i møte med nytt styre 29. januar, resultat avventes.   
 
g) Lomtjedne turvei: Gunnar har på ny vært i kontakt med entreprenør. Sak avsluttet.  
 
h) Deltakelse i VHF: VHF's styre er konstituert, første årsmøte på Fagernes 21. februar. AHF har 
anledning til å delta med 2 personer. Knut stiller, og Olaf deltar om mulig. Etnedal har avstått fra 
deltakelse.  VHF er på vei til å inngå partneravtale med VNK for å sikre et best mulig samarbeid. 
 
i) Områdekart ved Damtjern: Johan har innhentet pris for trykking av skilt 2x2 m, ca kr 6 500 + mva, 
grunneier er forespurt og godkjent oppsetning. Relevant kartgrunnlag er ennå ikke tilgjengelig, forslag 
om å forespørre Danebu og Fjellparken om særskilt avmerking, evt. mot en godtgjørelse. Forslag om 
mulig entreprenør for oppsetning og bygging av ramme.  
 
j) Møte med ordfører: Møte berammet til 19. februar kl 10:00. Aktuelle temaer: Snøscooterløyper, 
skiløyper/Løypelaget, løypetraseen mot Pilset ifm Valdresmarsjen 7. mars, alpinanlegget, øremerking 
av midler fra hytte-eiendomskatt, hyttenes betydning for næringsgrunnlaget. 
  
4. Turorientering:  
 
Aurdal Idrettsforenings turorienterings-poster er et godt tiltak for hyttefolket, AHF ønsker å støtte 
aktiviteten også i år med samme beløp, Olaf meddeler og Gunnar overfører.  
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5. Skiløyper/løypetraseer:   
 
Knut informerte om praksis i SørAurdal hvor hytteiere og grunneierlaget blir enige om 
løyper/løypelegging og presenterer dette som felles sak for kommunen. Ukjent om det er mulig for vårt 
Løypelag å samarbeide med et eller flere grunneierlag på Aurdalsåsen etter samme modell, i så fall 
bør eventuelt NAK håndtere dette - jfr traséen for Valdresmarsjen. For øvrig bør AHF og Løypelaget 
tilstrebe felles møter med NAK.  
 
6. Møteplan: 
 
Neste møter:  Søndag 8. mars kl 15:00 hos Knut & Elisabeth/Småstølen i Storstølvegen,  
  (adkomstveien krysser skiløypa fra Trefallsbakken). 
 
Årsmøte:  Onsdag 1. april i Påskeuken kl 17:00, forberedende styremøte kl 16:00 på Danebu.  
 
 
 
7. Eventuelt: 
 
Intet.  
 
 
28. januar 2015  
Harald Dahle 
 


