
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 13.01.2009 
 
Til stede: Finn Kristian Aamodt, Gunnar Mand, Erik Akre, Christian Berggrav, Tone 

Fredrikson, Kristin Grøstad 
 
Kopi:  Mari Lund Berg, Tore Kallestad, Knut Nes 
 
Tid og sted:   kl.20-22 Innovasjon Norge 
 
Neste møte: Uke 8 i Aurdalsåsen – tirsdag eller torsdag 
     
1) Status Plansaker 
Damtjednlia; AHF har sendt sine kommentarer og noe er tatt hensyn til. 
Ingen andre saker løper nå. 
 
2) Løypelaget 
Både maskin og snøscooter var ødelagt.  Maskinen gikk i stykker julaften, men den skal være 
i orden nå. 
 
Løypetelefonen må oppdateres jevnlig og det bør legges beskjeder på nettet bl.a. dersom 
maskinen er ødelagt.  
 
Møtet mellom Valdres Destinasjon og Ordfører i Nord-Aurdal holdes 14.01 for å diskutere 
om en kan bruke adresselisten kommunen har for å sende ut brev til alle innbyggere og 
hytteeiere for å be om støtte til løypelagene.  
 
Løypelaget har fått sporkall fra grunneierne; Takk! 
 
Løypa fra Nordefjellstølen mot 10km sløyfa er nå en etablert løype slik at maskinen kan kjøre 
den.  Det er kommet forespørsel om skøyteløype og det vil bli vurdert om en del av en av 
dagens løyper kan brukes på den ene siden. 
 
3) Valdresmarsjen 
Gunnar, Christian og Finn Kristian hadde møte med Iver Thomle i julen og han ønsker støtte 
til gjennomføring av Valdresmarsjen i år; 28mars.   
 
Vi prøver å skaffe funksjonærer ved å sende ut oppfordring til våre medlemmer.  Innbydelsen 
ligger på www. Valdresmarsjen.com. Alle som vil hjelpe til kan melde seg til Iver Thomle.  
 
4) E16 
Mikael Fønhus jobber med å få til utbedring av Bangskleivene og han henvender seg til AHF 
for å høre om vi vil støtte denne saken.  AHF er positive til det men avventer utspill fra 
Fønhus.  
 
5) Årsmøte 
Finn Kristian undersøker om Fjellkirken kan være et mulig alternativ hvis Årsmøtet ikke kan 
holdes på Danebu.  Vi prøver å finne ut status på Danebu. 



 
Kristin lager et utkast til Årsberetningen til neste møte.   
Finn Kristian snakker med valgkomiteen og innspill til valgkomiteen er blant annet at et av de 
nye feltene bør bli representert.  Alle gir tilbakemelding på status for seg selv ifht. videre 
styresammenheng, på neste møte. 
 
6) Vervebrev 
Kristin sender vervebrevet til alle i styret slik at en kan gi tilbakemelding til Tone på evnt. 
endringer. 
 
7) Økonomi 
Styret ble informert om status – regnskapet og forslaget til budsjett skal være klart til neste 
møte. 
 
8) Eventuelt 
Finn Kristian forsøker å få til et møte med kommunen i uke 8 - så mange som mulig fra styret 
stiller.   
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