
 

AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2016 
 

Sted/tid: Kaluna KJ25, kl 18:00 - 19:30 
Til stede:  Elisabeth K. Eckbo, Olaf Valeur, Knut Nes, Johan Mohn, Svein Svarstad, Nils Vogt, 

Harald Dahle 
Fraværende: Jørgen Larsen/Løypelaget(Tone Fredrikson) 
Referent: Harald Dahle 
 
1. Agenda 
 
Ingen kommentarer til agenda, innkalling eller referat.  
 
2. Aktuelle saker:  
 

a. Oppdatering Brønnøysund: Olaf arbeider med papirene. 
b. Områdekart: Veinavn ennå ikke endelig avklart, forslag om Valdres-logo må koordineres med 

VNK. Johan holder i saken.  
c. Sikteskive på Fjellenden (‘Sukkertoppen’): Fundament ennå ikke på plass, VNK står for 

oppføring. Innvielse lørdag 15. oktober kl 13 (fra Danebu ca kl 12). Informasjon om 
begivenheten sendt via veilagene for videre distribusjon.  

d. Stier og skilting: Generelt inntrykk at skiltingen er bedret, men av forskjellige aktører og derav 
ulik utforming derav behov for koordinering som tas opp i fremtidig møte med Audal.no (Olav 
Melan). Sykkelvei-skilting er fortsatt dårlig, kan kanskje tas opp med VNK/Ina Syvertsen. 
Johan foreslår en mulig klopp over ‘Noraker-bekken’ i traseen mot Nytun/Kruk.  

e. Vinterparkering på Ravangen: Knut eller Elisabeth snakker med Håkon Tangen om mulig 
brøyting og skilting.  

f. Bredbånd: Lite skjer ifølge Knut. Olaf kan informere ektefelle som har styreverv i Eidsiva 
Bredbånd. Noen har god erfaring med mini-rutere.  

g. Private bommer: E-verk, politi og brannmaskaper har egne låser, ambulanser har ikke utstyr til 
å åpne låser. Egne nøkkelbokser med kode kan være en ide til etterfølgelse.  

h. Inngjerding m.v. VNK har i sitt handlingsprogram tiltak mot gjengroing og bevare attraktivitet. 
Løypelaget forslår skjøtselsplan for Åsen. Knut refererte Sør-Aurdal opplegget og sender kopi 
av oppskrift. Svein og Johan holder i saken.  

i. Årsmøte: Elisabeth foreslår kulturinnslag og forhører seg om muligheter for langeleik og 
felespill. Elisabeth kontakter Danebu mht årsmøte 2017. Hvis ny anmodning om 
aktivitetsinnslag i vinterferie-ukene e.l. har Elisabeth et forslag til ‘lek’. 

j. Hjertestarter på Danebu (og hos RødeKors): Behov for informasjon til hyttefolket ble diskutert, 
evt. Også opplæring? 

k. Hytteforening på Kruk: Knut og Elisabeth er invitert på stiftelsesmøte i oktober og vil foreslå 
samarbeid.  Ukjent hva som rører seg på Pilset.  

l. Søppelcontainere: Intet nytt, fornøyd med tømming og utplassering.  
m. Reguleringsplaner: Kommentarer er avgitt. Åsen har både regulerte og uregulerte områder. I 

nye reguleringsforskrifter er nevnte ‘emitterende lys’ forbudt som forurensingskilde. Saken bør 
tas opp på årsmøte for diskusjon. Noen opplever mye lys på ikke bebodde hytter som 
sjenerende.  
 

3. Andre saker:  
 

a. Videre utbygging av Åsen: Rundt regnet 150 usolgte tomter/prosjekter pr. i dag. Styret mener 
at videre utbygging bør skje mot bygda og ikke innover fjellet.  

b. Knut opplyser at Etnedal nå er interessert i VHF.  
 
4. Neste møte:   
 

- Mandag 28. november 2016 kl 18 i KJ25 
- Onsdag 22. mars 2017 kl 18 i KJ25 – Årsmøteforberedelser/husk Valgkomite 
- Onsdag 12. april 2017 kl ?? Danebu – styremøte og årsmøte 
- Skypemøter etter behov? 



 

27. september 2016 
Harald Dahle 
 


