
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 29. april 2010 
 
Tilstede: Tore Kallestad, Rune Jensen, Tone Fredrikson, Svein Svarstad, Kari Birkenes, Knut 

Nes - vara  
Forfall:   Gerda Grøndahl, Jon Nørstebøen.  (Hanne Røed- vara) 
Tid og sted: Lysaker 29. april 2010  
 
Neste møte: Mandag 31. mai Strandveien 37 på Lysaker 
 
 
 
1) Velkommen og introduksjon. 
Tore ønsket velkommen og alle presenterte seg. 
 
2) Oppsummering og refleksjoner fra årsmøtet. 
Årsmøtet gikk raskt og greit. Det kom opp to saker på årsmøtet som styret må følge opp; 
søppelcontainerne og postkassestativ. Se mer detaljer under pkt 7 aktivitetsplan. Det var 
informativt og fint med de tre som kom og informerte etter årsmøtet (Danebu, Valdres alpinsenter 
og Aurdal og Kruk løypelag). 
 
3) Konstituering av styret. 
Nestleder: Rune Jensen, kasserer: Tone Fredrikson, sekretær: Kari Haug Birkenes, 
WEB ansvarlig: Knut Nes.  Svein Svarstad får et særskilt ansvar for å følge opp kommunen mht 
reguleringer og utbyggingsplaner. 
Det er ingen i styret som sitter i løypelaget.  
Møtereferat fra styremøtene vil bli sendt til løypelaget og vi oppfordrer løypelaget til å holde oss 
orientert og aller helst komme på noen av møtene.  
 
4) Overlevering fra det gamle styret. 
Det er fem som sitter igjen fra gammelt styret og det meste er arkivert elektronisk på nettet, men 
Tore sjekker med avgått leder Finn Kristian Aamodt om det er noe han har som vi bør ha med oss 
videre. 
 
5) Møteplan for året. 
De neste møtedatoene er mandag 31. mai og mandag 6. september. Setter opp videre møteplan 
for høsten på neste møte.  
Ønsker avklaring på dato for dugnad og aktuell dato for fellesmøte med vel- og vei lag.  
Høstferien på Østlandet er i uke 40. Det er i oktober og kanskje litt sent på høsten for dugnad (kan 
komme snø). Knut og Tone hører med Christian Berggrav i løypelaget når de planlegger dugnad. 
 
6) Utbyggingssaker 
Kommunen v/ordfører orienterte på møtet vi hadde med dem den 23. februar at utbyggingsplanen 
for Fjellstølknatten var vedtatt. Forslaget vårt om utbygging av bakken før hyttene ble ikke vedtatt, 
men de skal se på hvordan de best mulig kan få til en sikker kryssing av skiløype og vei uten å 
legge det planfritt. 
De hadde ingen konkret dato/år for oppstart av utbyggingen. 
 
 
7) Fordeling av arbeidsoppgaver/Aktivitetsplan 
 
Oppfølging av søppelcontainere.  
Kommunen har tidligere vedtatt at det skal settes opp skigard eller lignende rundt de nye 
søppelcontainerne. Det er VKR (Valdres kommunale renovasjon) som har satt ut containerne. Knut 
tar kontakt med Halvor Tangen i VKR for å avklare videre fremdrift mht utplassering og skjerming 
av containerne. 
 
Postkassestativ 
Det står et postkassestativ ved Damtjern og ett ved Danebu, pluss at noen har postkasser ved sine 
veier. Det er ønskelig at vi ser på postkassestativene og vurderer om vi må ha nye stativer. Til 
neste møte kartlegger Tone hvem som har postkasse hvor og setter  opp en oversikt over hvilke 
vei- og vel lag som er medlem av AHF.  
Rune sjekker med Akervoll om deres behov for postkasser. 



 
Oversikt over ledere i de ulike velene. 
Mange vei – og vel lag har hatt årsmøte nå så det er fint å få oppdatert oversikten over ledere. 
Tone sjekker hvilke navn hun har. Knut hører med Olav Melan om han kan oppfordre alle til å 
levere inn oppdateringer til oversikten på nettsiden: Aurdal.no. 
 
 
Kart over området  
Det hadde vært fint med et oversiktskart med navn på veiene. Svein prøver å skaffe et kart. Da 
kan vi også avmerke hvilke veier/områder som er medlem av AHF og det er lettere å få oversikt 
over hvilke områder vi evt. bør ha en vervekampanje.  
 
 
Vedlikehold og brøyting av veier 
På fellesmøtet med vei- og vel foreningene i høst kom dette tema opp. For å ha en god helårsvei er 
det viktig med sommer vedlikehold av veien. Knut forhører seg med Halvor Tangen om 
”Danebuveien” kan påta seg ansvar for vedlikehold av flere veier og hvilke betingelser de setter.   
 
 
Kari Birkenes 
Strømmen 30.04.10 
 


