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 AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - ÅRSMØTE 16. APRIL 2014 
 

 
Sted/tid: Danebu/Konferanserommet kr 17:00 
Til stede:  26 medlemmer (inkl. Styremedlemmer)  
 
 
 
0. Godkjenning: 
 
Olaf Valeur ønsket velkommen og ble valgt til møteleder, Harald Dahle til referent.  
Ingen kommentarer til møteinnkalling som er distribuert som epost via Vel og Veglagenes 
kontaktpersoner, enkeltmedlemmers epost-adresser, i tillegg til AHF's hjemmesider. Ravangskollen er 
ikke blitt varslet pga ikke oppdatert epost-adresse.  
 
1. Årsberetning, styrets arbeid og medlemmenes fremlagte saker: 
 
Møteleder gjennomgikk årsberetning som samtidig ble vist på skjerm.  
Årsberetningen distribuert med møteinnkallingen. Årsberetning ble godkjent. 
 
- Antall medlemmer gjennom Vel & Veglag er 614 og 37 enkeltmedlemmer.   
- Snøscooter-løyper: Nord-Aurdal kommune har trukket søknad om å delta i forsøksordning.  
- Skiløyper, turstier, alpinanlegg: Det er fornyet interesse for et stolheisanlegg.  
- Kommunedelplanen: AHF's innspill om "hyttekommune-relasjoner" er som vanlig ikke hensyntatt.  
- AHF har hatt møter med ordfører/formannskap og vil ha faste møter i fremtiden.  
- Støtte til lokale foreninger: AHF har tradisjonelt bidratt til arrangementer.   
- Privat-kjøring med snøscooter: Styret ble på nytt oppfordret til aktivt å arbeid mot privatkjøring på 
Aurdalsåsen.  
- Vei-navn og skilting: Det vil bli satt opp kommunale veinavn-skilt i løpet av sommeren. Styret foreslår 
å sette opp et områdekart på postkasse-området ved Damtjern. Forslaget ble bifalt med anmodning 
om diskrete skilt. Styret skal lage anbefaling til utforming av områdeskilt for veilagene hvis ønskelig.   
- Hyttenr. i veier: Hytte-eiere må selv merke egen hytte, AHF kan lage anbefaling om utforming.  
- Veinavn allerede fastsatt av Stadsnamndsnemnda ligger på kommunens hjemmesider, 
- Høringsfrist for nyere hytteveier er 26. april 2014 - se kommunens hjemmesider: http://www.nord-
aurdal.kommune.no/aktuelt/hoyring-pa-vegnamn.aspx 
 
 
 
2. Regnskap: 
 
Gunnar Fredrikson gjennomgikk regnskap for 2013, regnskapet ble godkjent.  
 
3. Revisjonsberetning: 
 
Gunnar Fredrikson refererte beretningen som var uten kommentarer til regnskapet. AHF er registrert 
som ikke-regnskapspliktig forening.  
 
4. Valdres Hytteforum: 
 
Knut Nes redegjorde for sitt initiativ og resultat av arbeid med andre hytteforeninger i Valdres. Øystre 
Slidre kommune har løpende kontakt med hytteforeninger, det samme gjelder Vang kommune. Målet 
om en slags "demokrati"-prosess for hyttefolket synes å være innen rekkevidde,   
Forankring til og representasjon fra andre hytteområder i Nord-Aurdal kommune (Tisleia, 
Sanderstølen, Skrautvål, Leirin, Kruk) er i utvikling etterhvert som de får organisert seg.  
Det er oppnådd hytte-representasjon i VKR.  
Årsmøtet ga styret fullmakt til å slutte AHF til VHF når etablert og på den mest hensiktsmessige måte. 
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5. Informasjon fra Aurdal og Kruk Løypelag: 
Christian Berggrav fortalte om løypenett, maskinpark, bemanning, kjøremønster og økonomi. Økonomi 
er et vedvarende problem for en organisasjon basert på frivillighet og spleiselag.,Diskusjon omkring 
løypegiro/fakturering ettersom mange synes å må få egen regning for å gi sitt bidrag. Privatpersoner 
og næringsliv i Aurdal bidrar minimalt. En del Vel og Veglag betaler samlet.  
 
Løypelaget har egen løypetelefon - nr. 9796 4800, løypetracking kan avleses på www.skisporet.no, 
løyperapport legges ut hjemmesidene og det er link fra www.aurdal.no.  
 
Det er gjort mye grunnlagspreparering med gravemaskin sist høst og mer planlegges. Nye hyttefelt 
tilsier nye løyper, og i vinter er Tonsåsen tatt med i maskinprepareringen.  
 
Preparering av hovedløypa nordover mot Pilset og Kruk er et vedvarende problem pga grunneier som 
ikke tillater motorisert preparering over to parseller a ca 250-300 meter brede. Årets Valdresmarsj-
løype ble preparert manuelt. Alternativ løype rundt Fjeslivatnet og opp mot Smørlifjell er vanskelig å 
preparere og krevende for skiløpere.  
 
Forslag om at AHF-styret skal arbeide med saken ut fra at den alternative løypetraséen ikke er god 
nok for allmenn ferdsel og at den tradisjonelle Valdresløypa fra Beito til Danebu og videre til Tonsåsen 
blir en offentlig interkommunal sak.  
 
6. Informasjon fra ordfører Inger Torun Klosbøle: 
 
Ordfører takket for tradisjonell invitasjon og informasjon om skiløype-problematikk. Kommunen har 
vedtatt kriterier for tildeling av årets midler til skiløyper (søknadsfrist 5. juni 2014). Ordfører og 
kommunen er kjent med grunneierproblematikk for skiløype mot Pilset/Kruk. Det avventes en ny 
forskrift som kan gi hjemmel for tilrettelegging av stier og løyper, dermed håp om løsning på nevnte 
problem.  
Flere grunneierlag har sagt nei til privat snøscooter-kjøring og dermed er det ingen aktuelle traséer i 
NAK.  
Knut Nes takket ordfører for sitt bidrag til et historisk "hyttedemokrati" og informasjon til årsmøtet.  
 
7. Budsjett 2014: 
 
Gunnar Fredrikson presenterte budsjett, herunder ny post kr 4 000 som kontingent til Valdres 
Hytteforum. Budsjettet ble vedtatt. Utgifter til foreslått skilting kan eventuelt dekkes av historisk 
overskudd.  
 
8. Medlemskontingent:  
 
Årskontingent ble vedtatt uendret, kr 50 for Vel og veglags-medlemmer, kr 100 for individuelle 
medlemmer.  
 
9. Valg: 
 
Gerda Grøndahl presenterte valgkomiteens innstilling til styre-/varamedlemmer:  
 
 - Leder Olaf Valeur - gjenvelges for 1 år.  
 
 - Gunnar Fredrikson - gjenvelges for 2 år. 
 - Knut Nes - ikke på valg.  
 - Johan Mohn - ny, velges for 2 år. 
 - Svein Svarstad - ikke på valg.  
 - Harald Dahle - gjenvelges for 2 år. 
 
 - Elisabeth K. Eckbo - ikke på valg. 
 - Tone Fredrikson - gjenvelges for 1 år.  
 
Årsmøtet bifalt forslaget.  
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Valgkomiteen, Gerda Grøndahl og Tore Kallestad ble gjenvalgt.  
 
Revisor Trond Stang ble gjenvalgt.  
 
 
9. Eventuelt: 
 
Ingen saker.  
 
 
Årsmøtet ble avsluttet.  
 
 
Aurdalsåsen, 17. april 2014 
 
Harald Dahle 
referent 
 


