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Referat fra årsmøtet i Aurdalsåsen hytteforening onsdag 20. april. 
 
Årsmøtet ble avholdt i peisestuen på Danebu. Det var 32 medlemmer tilstede.  
 
Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen. 
Tore Kallestad ble valgt til møteleder, Kari Haug Birkenes til referent, Elisabeth Eckbo og Olaf 
Carlem til å signere protokollen. 
 
Styrets årsberetning 
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent. 
 
Årsregnskap 
Regnskapet ble gjennomgått. Det har et overskudd på kr 3.451,54.  
Revisors beretning forelå dessverre ikke da kasserer var blitt forhindret i å komme. Regnskapet 
ble godkjent. 
 
Styrets og medlemmenes innmeldte saker. 
Det var ingen innmeldte saker. 
 
Budsjett for 2011 
Foreslått budsjett ble gjennomgått. Det viser et underskudd på kr 10.000.  
Støtte til Valdres golf på kr 5.000 er foreslått ut i fra mottatt søknad. 
Støtten til løypelaget er redusert til kr 10.000. Dette kommer i tillegg til det alle betaler direkte til 
løypelaget eller via kontingenten i eget vel.  
Budsjettet ble vedtatt uten endringer. 
 
Fastsettelse av medlemskontingent 
Det ble kommentert at medlemskontingenten er lav og har vært uendret i mange år. Man kan 
vurdere om den bør justeres opp neste år. 
 
Valg 

Styreleder:   Tore Kallestad  1 år 
 
Styremedlem:  Olav Valeur  2 år 
   Agnes Mithassel 2 år 
 
Varamedlem:  Knut Nes  2 år 
 
Revisor:  Trond Stang  1 år, men han må forespørres. 
 
Valgkomité:  Gunnar Mandt 1 år 

 

     Aurdalsåsen hytteforening www.aurdal-hytteforening.no 
 
       Leder 
       Tore Kallestad     
       Trosteveien 4  
       3080 Holmestrand                                                                                     
         
        Telefon  992 82 306     
        E-post    tore.kallestad@hydro.com    
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Styret er redusert med ett styremedlem, og består nå av 5 styremedlemmer i tillegg til leder og 2 
varamedlemmer. Det er fortsatt innenfor det som står i vedtektene.  
 
Nytt styre består av: 

Tore Kallestad, Engevegen     Leder            
Tone M. Jystad Fredrikson, Binnhøvdvegen  Styremedlem / kasserer 
Svein Svarstad, Gråndalen    Styremedlem 
Gerda M. Grøndahl, Binnhøvdvegen   Styremedlem 
Olav Valeur, Aurdaltoppen fjellgrend   Styremedlem 
Agnes Mithassel     Styremedlem     
Hanne Røed, Varpavegen    Varamedlem 
Knut Nes, Storstølvegen    Varamedlem / nettansvarlig 

 
 
Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet kl 17.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________      _____________ 
Elisabeth Eckbo      Olaf Carlem 
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Etter årsmøtet var det ulike innlegg og oppdateringen på aktivitet i Åsen. 
 
Golfklubben 
Golfklubben ved Synnøve Omdal redegjorde for golfklubbens virksomhet og hvorledes man 
kunne bli medlem og bestille tid for å spille golf. 
 

Kommunen var invitert for å redegjøre om: 
• Videreutvikling og utbygging av hytter i Nord-Aurdal med spesielt hensyn på 

Aurdalsåsen. 
• Kommunens holdning til utvikling og drift av både sommer og vinterløyper. 
• Andre saker i forbindelse med utvikling av Nord-Aurdal. 

Kommunen takket meget velvillig ja og deltok med: 
Rådmann  Omar Dajani  
Virksomhetsleder Christian Rieber-Mohn 

 
I tillegg til kommunen møtte representanter fra de politiske partiene: 

Svein Børve og Vegard Riseng fra Høyre 
Olaf Diserud fra Fremskrittspartiet og 
Egil Diserud fra Venstre. 

 
Omar Dajani og Christian Rieber-Mohn ga en utfyllende innføring i videre planer for 
hyttebygging i Nord-Aurdal kommune. Nord-Aurdal har i dag ca 4200 hytter og kommunen ser 
for seg 2000 nye i kommende planperiode. De aktuelle områder for utbygging er Vaset, 
Aurdalsåsen og Tisleidalen.  
 
Videre utbygning av Aurdalsåsen er forespeilet på åskanten ned mot Aurdal, samt fortetning og 
utnytting av eksisterende hyttefelt. 400 av de 500 tomtene som er skissert i vårt område skal 
ligge i disse satsningsområdene. 
 
Det ble oppfordret til jevnlig å følge med på Nord-Aurdals hjemmeside under Planer & Prosess. 
De har også en aktiv facebook side som alle kan følge. 
 
I perioden januar til juli kan det innleveres innspill til kommuneplanen. Detaljerte innspill som 
løyper, vann/avløp, infrastruktur etc blir først behandlet i reguleringsplanen. 
 
Det ble oppfordret fra hytteforeningens medlemmer å få infrastrukturen og en helhetsplan på 
plass før detaljert reguleringsplan. Hytteforeningen ser en konflikt i nedbygging av eksisterende 
skiløyper og stier ved etablering av nye hyttefelt eller fortetting av eksisterende hyttefelt. Samme 
gjelder også vinterbrøyting av veier og traktorveier som ikke har vært brøytet tidligere. I alle de 
tilfeller nevnt over bør det være et krav på at uavbrutte ferdselveier opprettholdes. 
 
Kommunens holdning til utvikling og drift av både sommer og vinterløyper. 
Det ble reist spørsmål om kommunens bidrag til drift og vedlikehold av både sommer og 
vinterløyper. Dette sett spesielt i lys av at det fra sentralt politisk hold er sagt at bruk av 
maskinpreparerte løyper skal være kostnadsfritt og åpne for alle, samt innføring av 
eiendomsskatt på hytter. 
 
Omar Dajani redegjorde for kommunens økonomi, økning i eiendomskatt fra 2 til 2,5 promille og 
sa at kommunens bidrag var 500 000 kroner bevilget til Valdres Destinasjon. Hytteeiere kan 
komme med innspill til Valdres Destinasjon om bruk av midlene. 
 
AHF mener det er for defensivt av kommunen kun å henvise til Valdres Destinasjon, som 
primært er et redskap for reiselivsbedriftene i alle Valdreskommunene. Hyttevaldrisene mener at 



 
 

Bankgiro  1604 04 82923    Org nr  NO 984727666                                                                                             SIDE  4   
  

 

kommunen burde spille en aktiv rolle både i finansieringen og i utviklingen av traseer for 
løypene – hvem skal ellers sørge for en balansert utvikling? Løypelaget alene? 
 
Det kom forslag fra salen om bygging av en skogsløype i alpinbakken. Dette er evt noe 
politikerne kan fremme forslag om! 
 
Kommunens oppføling av entreprenører og prosjekter på Aurdalsåsen. 
Prosjektet med vann og kloakkledning rundt Fjellstørknatten er veldig synlig fra Storstøl lia og 
kommunens oppfølging av dette ble tatt opp. Kommunens svar var at de ikke betraktet 
prosjektet som ferdig og det var lite de kunne gjøre før prosjektet ble ferdigmeldt. AHF 
oppfordrer kommunen til å sette strengere tidsbegrensninger på når prosjekt skal fullføres.  
 
 
Kommunens forhold til grunneiere som legger hindre for en helhetlig løypestruktur fra 
Danebu til Beitostølen. 
Kommunen var kjent med de aktuelle konfliktpunkter og sa det var ingen ting de kunne bidra 
med når det gjaldt motorisert ferdsel i utmark. Grunneiernes rettighet er meget sterke i slike 
saker og oppfordret til dialog. 
 
 
Nytt fra løypelaget ved Christian Berggrav. 
 
Christian redegjorde for status med løypepreparering gjennom vinteren og avslutning rett før 
påske grunnet mangel på snø. 
Det er et stort løypelag målt i antall kilometer løyper. De har en løypemaskin og to snøscootere. 
Det er lite for å rekke over så mange kilometer så de ønsker å anskaffe en løypemaskin til. 
Jobber med nytt løypekart og bedre merking av løypene. 
Sommervedlikhold er viktig for å bedre grunnforholdene. Det reduserer slitasje og reparasjoner 
på utstyr og minsker behovet for mye snø.  
Det ble lovet bedre og oftere oppdatering på løypetelefon. Når det gjelder sporloggen er det et  
problem at det er dårlig GSM dekning i enkelte områder, det ligger utenfor løypelagets kontroll 
så der vet vi ikke om det blir noen snarlig bedring. 
  
 
 Nytt fra alpinanlegget. 
 
Alpinanlegget gikk med et lite overskudd i fjor og vil trolig gjøre det samme i år. Overskuddet er 
imidlertid for lite til å forsvare en investering i stolheis. 
 
 
Aurdal IF 
AHF har vært i kontakt med Aurdal IF og de er positive til å sette opp turorienteringsposter i 
sommer. 
 
 
 


