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AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 12. FEBRUAR 2013 
 

 
Sted/tid: LOS, Akersgt 20, 6.etg. kl 18:00 
Til stede:  Olaf Valeur, Knut Nes, Gunnar Fredrikson, Svein Svarstad, Harald 
  Dahle 
Fraværende: Ida Blytt, Agnes Mithassel 
Referent: Harald Dahle 
 
 
1. Godkjenning av referat og agenda: 
 
Ingen bemerkninger. 
 
 
2. Høringsuttalelse ifm kommunedelplan: 
 
AHF's kommentarer innsendt innen tidsfristen. Intensjonen "hytte-eiere som 
målgruppe og ressurs for kommunene" gjenspeiles ikke i kommunens 
handlingsplaner, samtidig som AHF er akseptert som høringsinstans, men det er 
også alt i dagens situasjon.  Knut arbeider videre med strategi for AHF og evt. 
søsterorganisasjoner i samme situasjon. Jfr også side 2 Valdres Magasinet (1/2013) 
som nå er sendt alle hytte-eiere i regionen.  
Knut har samtaler med Valdres Natur- og Kulturpark - VNK (interkommunalt selskap 
for Valdres-kommunene etablert i 2007) , Valdres Næringspark og Beitostølen Vel 
m.fl. om  sammenfallende interesser.  
Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD) skal legge frem "Hyttemelding" for 
Stortinget i mars måned i år. (Referenten har søkt på KRD's nettsider uten å finne 
noe relevant og lagt inn en forespørsel om å bli informert.) 
 
3. Status pågående saker: 
 
3b - Kart med område- og veinavn:  
Nord-Aurdal kommunes hjemmesider har link til NGO's kart for vårt område, kartene 
er uten navn på private veier og områder.  
Knut forsøker kontakt med Arne Nybråten (VOKS) for nytt innspill i saken..  
 
3c - Merking av turstier:  
Sak anses avsluttet, men saken og mulig sykkelvei-markering kan nevnes for 
VNK/Kjell Arne Bernsten. Gunnar forhører seg med Løypelaget om mulige 
sykkeltraseer i sammen med til "tidlig-løype" problematikk.  
 
3d - Påskjønnelse avtroppende styremedlemmer: 
Når bankfullmaktene er på plass (primo mars måned?) ordner Olaf og Gunnar også 
dette.  
 
4. Alpinanlegget: 
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Planer ble referert, så vidt vites har Alpinbakkens styre tenketid.  
 
5. Økonomi: 
 
Regnskap fremlagt av Gunnar, styret har ikke kommentarer, og regnskapet skal 
revideres av valgt revisor Trond Stang.  
Gunnar rerefererte en del vel- og veglag som ved årsskiftet ikke har betalt kontingent 
for år 2012. Kontingent-varsel for 2013 søkes sendt tidligere i år (jfr vedtektenes §7 
om forfall 30. juni) samtidig med purring. Et stort problem er manglende ajouritet mht 
kontaktpersoner.  
 
6. Eventuelt: 
 
Forberedelser til årsmøte: 
- Gjennomgang av hvem som er på valg i år - valgkomiteen (Tore K. og Gerda) må 
kontaktes og eventuelt tipses om mulige kandidater. 
- Årsberetning: Olaf lager et utkast og som kommenteres på epost.  
- Budsjett: Repetisjon av årets budsjett. 
- Fastsettelse av kontingent: Som før 
- Bestilling av rom på Danebu: Olaf tar en telefon (?) 
- Eventuell invitasjon til representanter fra NAK (?) 
 
Neste møte:  
 
Onsdag 6. mars er avsatt, men det er neppe aktuelle saker å diskutere eller å følge 
opp ut over årsmøte forberedelser som kan tas på epost-utveksling.  
 
Onsdag 27. mars - styret møter 1 time før årsmøte som begynner kl (?) på Danebu.  
 


