
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 03.03.2009 
 
Til stede: Finn Kristian Aamodt, Gunnar Mandt, Erik Akre, Christian Berggrav, Tone 

Fredrikson, Mari Lund Berg, Knut Nes,  Kristin Grøstad 
 
Kopi:  Tore Kallestad  
 
Tid og sted:   kl.20-22 Innovasjon Norge 
 
Neste møte: 08.04.09 i Aurdal Fjellkirke kl. 16. 
     
1) Referater fra forrige møte og møtet med kommunen 
Referatet fra forrige møte ble godkjent.  Referatet fra møtet med kommunen blir sendt på 
høring. 
 
2) Årsmøtet 
Kunngjøring om årsmøtet har ligget på nettet siden september. Onsdag 8.april kl. 17. 
 
Saksliste og sakspapirer skal sendes ut minimum 14 dager før årsmøtet.  Dette gjøres via 
veilagsformennene og direkte til enkeltmedlemmer via mail eller post. 
 
Budsjett: AHF bevilger 15000 til løypelaget for 2009.  Noe økning for 2009 da vi ser at det er 
et sterkt behov bla. a. fordi Danebu ikke er i drift. 
 
Da valgkomiteen har valgt å trekke seg etableres følgende valgkomitè fra styret: Finn 
Kristian, Kristin og Erik. 
   
På valg: Finn Kristian, Tone, Erik, Kristin og Tore.  
Tone fortsetter. 
 
Bespisning:  Kan forvente opp mot 60 personer.  Mari ordner med kaffe, mineralvann og 
boller el. lign. 
 
 
3) Fjellstølknatten 
Erik kontakter kommunen for å få en bekreftelse på at det kommunen nå ber om i sin 
henvendelse  er en støtte til å ta opp Fjellstølknatten planene på nytt.   
 
AHF sender bekreftelse på at vi mener at planen bør gjennomarbeides på nytt med følgende 
presiseringer: 
- Det bør innkalles til et møte mellom berørte parter på et tidlig tidspunkt for å få til en god 
dialog 
- Sammenfatte de viktigste punktene fra AHF i forrige behandlingsrunde  
 
 
 
 



4) Vannverket 
Vannverket har ikke hjemmel til å kreve at de tre feltene som nå er klare for tilknytning 
knytter seg til.  Feltene kan selv etablere egne vannverk men det inkluderer blant annet krav 
til regelmessige vannprøver, sikring av felt m.m. Det pågår fortsatt diskusjoner om 
klarlegging av kostnader, drift m.m.    
  
 
5) Løypelaget 
Valdres Destinasjon har sendt ut oppfordring til alle hytteeiere om å støtte løypelagene i Nord 
Aurdal kommune.  Løypelaget har også organisert at lokalbefolkningen får et brev som er 
stilet direkte fra Aurdal og Kruk løypelag. 
 
Oppfordring til å få hjelpere til Valdresmarsjen; brev sendes pr. mail til alle medlemmer. 
 
 
6) Au’blikket 
Hurra!  Au’blikket kommer ut ved påsketider og Finn Kristian kontakter Kristin Malmsdatter 
for å annonsere årsmøtet.    Au’blikket er sterkt savnet.  Kan AHF på noen måte støtte og 
bidra til videre utgivelser?   
 
 
 
 
 
Hagan 04.03.09 

 
Kristin Grøstad 
 


