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AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 03. APRIL 2014 
 

 
Sted/tid: Skype  kl 18:00 
Til stede:  Olaf Valeur, Knut Nes,  Elisabeth Eckbo, Svein Svarstad 
Fraværende: Harald Dahle, Ida Blytt, Gunnar Fredrikson 
Referent: Harald Dahle 
 
 
0. Referat fra møte 26. november 2013 : 
 
Referatet er ikke lagt ut på AHF's hjemmeside.  Knut sørger for at det blir gjort.  
 
1. Oppfølgingsaker: 
 
a) Bilkjøring på Danebuvegen: Saken oversendt – reaksjon avventes. 
 
b) Veiskilting: Nord-Aurdal kommune (NAK) vil skilte sommeren 2014.  Styret vil se 
på mulighetene for å få opp et områdekart etter at skiltingen er gjennomført. 
 
c) Merking av stier og turveier: Avventer data fra Harald som igjen kontakter Ida.  
 
d) Snøscooter-kjøring: I følge media vil ikke NAK videreføre sin søknad.  Saken tas 
opp på årsmøtet. 
 
e) Søppelcontainere: Saken er overlatt Valdres hytteforum.  Knut følger opp saken 
via hytteeiernes representant i VKR’s styre. 
 
f-g)  
h) Massedeponi ved Ravangen (sak utelatt i forrige referat): Jfr. korrespondanse 
mellom berørte hytte-eiere og NAK om midlertidig fyllplass/massedeponi og mulig 
fremtidig anvendelse som parkeringsplass for å redusere uheldig parkering på 
Danebuvegen. Olaf tar ny kontakt med NAK om konkrete planer og mulig fremdrift.  
 
x) Valdres Alpinsenter er fortsatt positive til å få etablert en økonomisk plattform for 
utbygging av bakken ved å utvide egenkapitalen i selskapet gjennom nye 
investeringer.  Initiativet fra i fjor døde pga manglende interesse fra næringsdrivende 
og utbyggere i åsen. Laftekompaniet har nå vist fornyet interesse Det nye styret 
oppfordres til å arbeide videre med denne saken. 
 
 
2. Økonomi: 
 
Gunnar har distribuert regnskap og budsjett.  Dette ble gjennomgått og godkjent.  
Oversendes årsmøtet.   
 
 
3. VHF:  
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Foreningen er under etablering.  Styret anbefaler for årsmøtet at AHF slutter seg til, 
ref vedlagte forslag til vedtak.  
 
4. Relasjon til kommunale myndigheter:  
 
Knut, Elisabeth og Olaf var på møte med formannskapet i NAK.   Kommunen vil 
fortsette å avholde møter med hytteeierne framover basert på representant oppnevnt 
av Valdres Hytteforum.  Kommunen viste fortsatt god vilje og viste til konkrete 
resultater så som hytteeier representasjon i VKR’s styre, støtte til skiløyper etc.  Vi 
etterlyste konkrete resultater i kommunedelplanen og etablering av et 
infrastrukturfond.  Kommunen lovet å arbeide videre med disse sakene. 
 
5. Neste møte: 
 
Onsdag 16. april lokken 16:00 forut for årsmøtet på Danebu. 
 
Nye saker:  
Ingen nye saker. 
 
 
3. april 2014  
Olaf Valeur 
 


