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AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 04. SEPTEMBER 2014 
 

Sted/tid: Oslo kl 18:00 
Til stede:  Olaf Valeur, Knut Nes, Gunnar Fredrikson, Elisabeth K. Eckbo, Johan Mohn, Harald 
  Dahle 
Fraværende: Svein Svarstad, (Tone Fredrikson) 
Referent: Harald Dahle 
 
 
0. Kontingenter 2014 
 
Gunnar refererte betalte kontingenter og purrer på ikke-betalte medlemmer med kjente epost-
adresser. 
 
1. Referat forrige møte: 
 
Det var ingen bemerkninger til referat fra forrige møte eller dagens agenda.  
(Referat legges nå ut på hjemmesidene.) 
 
2. Oppfølgning løpende saker: 
 
a) Fartshumper på Danebuvegen: Olaf sender henvendelse til vegstyret.  
b) Snøscooterkjøring: Olaf sender informasjon til NAK om AHF's innstilling vedtatt på årsmøte.  
c) Massedeponi Ravangen: Svein har vært i kontakt med teknisk etat i NAK og forfølger saken.  
d) Merking sykkelveier/stier: Knut opplyste at Valdres Destinasjon har mottatt pengemidler, Knut 
holder saken varm. Kombinert trasé ski/sykkel er ønskelig hvor det er mulig.  
e) Søppelcontainere: Intet nytt fra VKR, Knut følger opp. 
f) Valdres Alpinsenter: Intet nytt, Olaf følger opp.  
g) Lomtjedne turvei: Uvisst om arbeidet er i sluttfasen, sluttregnskap er ikke mottatt ennå, og Gunnar 
tar kontakt med entreprenør med tanke på oppgjør av restbeløp.  
h) Deltakelse i VHF - jfr. eget punkt.  
i) Områdekart ved Damtjern - jfr. eget punkt..  
j) Møte med ordfører: Olaf sender forslag til møtedato med ordfører. Hvis mulig, presentere aktuelle 
saker som også angår andre hytteområder i kommunen.  
 
3. Orientering om VHF: 
 
Hytteforeninger i øvrige kommuner har og har hatt møter om deltakelse. Av Valdres-kommunene er 
det bare Etnedal og Sør-Aurdal som ikke er klare til stiftelsesmøte 20. september. Så lenge 
hytteområdene i Tisleia, Skrautvål m.fl. har lite organisering ut over løypelagene, kan Knut kontakte 
løypelagene med hensyn saker av felles interesse.  
  
4. Skilting:  
 
Johan presenterte forslag. NAK har navnsatt og merket alle veier i sommer. Det betyr at områdekart 
bør vise veinavn og landemerker, mens områdenavn nedtones. Avventer oppdatert kart fra Kartverket. 
Johan ser på kostnadsestimat for trykking, montasje mv. Grunneier må kontaktes før igangsetting.  
 
5. Møteplan: 
 
Neste møter:  Torsdag 27. november kl 18:00 i Oslo (Akersgt. 20/LOS/6. etg) 
  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: 
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- Mobildekningen på Aurdalsåsen: Flere blanke områder og problematisk kapasitet ved mange 
besøkende og brukere på Åsen. Noen områder har fiberkabel, ukjent ambisjonsnivå på utbygging. 
Oppfølgningssak? 
 
- Valdresmarsjen 15 år: Arrangeres lørdag 7. mars 2015 - behov for flere frivillige? 
 
 
05. september 2014  
Harald Dahle 
 


