AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF)
Referat fra styremøtet 27.11.2007
Til stede:

E.Hestnes, F.K.Aamodt, C.Berggrav, T.Fredrikson, T.Kallestad, E.K.Eckbo

Kopi:

K.Grøstad, E.Akre, P.Graff-Wang, K.Nes

Tid og sted: Sognsveien. 72, kl. 1930
Neste møte: Torsdag 27.12 kl. 15-17, hos Finn Kristian i Aurdaltoppen Fjellgrend.
Eivind Akervold inviteres til ”samtale om utviklingsplaner i åsen”.
0.
Referat fra styremøte 16.10.2007
Referatet godkjent med et par mindre justeringer.
1.
Eiendomsskatt.
Ulike sider ved saken er kommentert gjennom en rekke presseoppslag. AHF har også
framlagt sine synspunkt både i møte med kommunen og ved presseoppslag. Vi har ingen nye
og vektige argument å framføre over for NAK før deres behandling av saken den 13.12.07.
2.
A2 - Alpinbakken og Langeline = Fjellstølknatten hytte og alpinområde
Følgende har skjedd siden forrige møte i AHF:
- Kommunen annonserte fredag 09.11 at bl.a. nevnte reguleringsplan skulle vedtas 15.11
- AHF sendte den 11.11 brev til kommunestyrerepresentantene med informasjon om de
merknader til planen som administrasjonen ikke hadde framlagt i sakspapirene.
- Bygdefolket har mobilisert i samme sak ved leserinnlegg i Valdres 13.11 og 22.11.
- AHFs leder orienteringen nærmere om AHFs syn i publikumstimen forut for
kommunestyrets behandlingen av saken den 15.11.
- Kommunestyret utsatte saken og planutvalget fikk i oppgave å se nærmere på merknader til
denne. Planutvalget fastsatte befaring til torsdag 29.11. AHF anmodet om å få delta i
befaringen. Anmodningen ble imøtekommet ved melding fra administrasjonen.
- AHF i samråd med fastboende i bygda inviterte noen politikere, Aurdal Vel m.fl. til
orientering om området søndag 18.11. Ønske om å smi mens AHF hadde anledning og jernet
var varmt. 10 inviterte personer møtte, bl.a. Christian B. og Erik H.
- AHF fulgte opp befaringen med brev til planutvalget av 25.11.
Aktuell oppfølging:
- Befaring med Planutvalget torsdag 29.11. AHF er bedt om å redegjøre for vårt syn.
- Leserinnlegg i Valdres om AHFs syn på reguleringsplanen og støtte til bygdefolket.
3.
Vedtatte reguleringsplaner
- Hauststølhaugen med klagefrist 15.12. Det antas ikke å være mer å følge opp.
- Rudstølen med klagefrist 15.12. Erik H. sjekker om det er noe som bør følges opp.
4.
Presentasjoner av AHF
Leder presenterer AHF og hva vi står for, til lokalbefolkningen ved et leserinnlegg i Valdres.
Vi sjekker dessuten med Kristin D. Malm om nytt nummer av Au’Blikket er på gang til Jul,
og om AHF der kan få spalteplass til en presentasjon av foreningen mot hytteeierne på åsen.

5.
Medlemsverving
Tone orienterte om status for medlemsvervingen i 2007. Det arbeides i flere områder med å
organisere Vel med kollektiv innmelding i AHF. Dette vil vi følge opp. ”Kontaktpersoner” i
andre områder følges også opp.
Vervekampanjen ønskes videreført i 2008. AHF skriver brev til medlemmene og ber om
tillatelse til å beholde årets kontingent også i 2008 slik at vi kan fortsette arbeidet straks over
nyttår.
6.
AHF - Økonomi
Økonomien er tilfredsstillende, men enkelte Vel og Veglag har ikke betalt. Kristin, Tone og
Erik følger opp Vel og Veglag som ikke har betalt.
7.
AHF - Årsmøtet 2008
Det er bestilt møterom på Danebu til onsdag 19.03, kl 17-19. Servering 40 personer.
8.
Ad. Vel-møte (forespørsel).
Forespørselen til Vel og Veglag om de hadde saker som de ønsket å drøfte på et fellesmøte
med styret i november ga som tidligere meddelt ingen respons. Det luftes med lagene om
slike møter bør legges til ferieuker på fjellet som et alternativ til kveldsmøter i Oslo.
9.
AKL (Løypelaget) - Årsmøte 2007
Aurdal og Kruk løypelag skal ha årsmøte 03.12.
Christian ga en orientering om regnskap og økonomien (laget og tidligløypa), spørsmål
knyttet til vedtektsendringer og status for tidligløypeprosjektet. Årsmelding for løypelaget er
foreløpig ikke framlagt. Vi kommer tilbake til sakene når det foreligger offisielle dokument.
10.
Danebuvegen - Fartsdempende tiltak
AHF har ikke fått noen tilbakemelding fra vegstyret på brevet som ble sendt.
Kristin følger opp saken overfor vegstyret.
11.
Gjerde i løypetrasé - Eiendom 93/249 i Tuva-feltet
Kommunen følger opp saken mot eier. Foreløpig er eier anmodet om å gi kommunen en
redegjørelse i saken.
12.
AHFs postkasse ved Storstølvegen/Danebuvegen
Erik henter kassa og tar vare på den inntil det blir avgjort hvor og når den bør settes opp.
13.
Alpinsenteret
Valdres Alpinsenteret er til salgs, men foreløpig har det ikke kommet bud som er akseptert.
Et større og ”oppdatert” alpinsenter vil kreve store investeringer. Kanskje burde sentrale
aktører innen næringslivet i Nord-Aurdal og på Aurdalsåsen gå sammen om utvikling og drift.
AHF ønsker et attraktivt alpinsenter og Christian prøver å holde styret orientert om
utviklingen i saken.
Oslo, 27.11.07
Erik Hestnes

