
AHF Styremøte 30/12-16 kl. 13.30, Danebu 
	
Tilstede: Johan Mohn, Nils Vogt, Olaf Valeur, Knut Nes og Elisabeth Kerr 
Eckbo  
Meldt forfall: Svein Svarstad og Harald Dahle  
 
1. Oppfølgingssaker: 
  

a Oppdatering Brønnøysund:. Her er alt ok. 
 

b Områdekart:  Nils Vogt og Johan Mohn tar kontakt med Ina Syversen for 
å høre om et samarbeid med områdekart.  

           Felles utforming av postkassestativ i hvert vei/velforening utredes av        
           Johan og Nils 

 
c Sikteskive på Fjellenden15. Oktober; hyggelig stemning, til tross for tett 

tåke,  blant ca. 100 fremmøtte under avduking med ordfører, 
toraderspillere fra bygda, saft og boller fra Danebu og Fjellparken. 

 
d Stier og skilting: Intet nytt, Johan og Nils jobber videre. 

 
 

e Vinterparkering på Ravangen: Elisabeth snakket med Knut Harald 
Onstad, han gjør ikke noe med brøyting av plassen denne vinteren. 
Sveum skal bygge ut der nede etterhvert og da skjer det kanskje noe 
langs veien. 

 
f Bredbånd:. Foreløpig intet nytt. Olaf skal fortsette dialogen med 

styremedlemmet hos leverandøren 
 

g Private bommer: Avslutter saken.  
 

 
h Inngjerding m.v. Intet nytt 

 
i. Årsmøte:.Elisabeth jobber videre med saken. Også eventuelt 

kulturinnslag.  
Møterom er reservert onsdag 12.april 2017 (i påsken)kl. 17.00,    
Styremøte først, kl.16.00 
 

j.  Anmodning om aktivitetsinnslag i vinterferie-ukene e.l.  
 Intet nytt.  

k. Hjertestarter på Danebu (og hos Røde Kors):Formidle dette til pressen, 
også om flere kurs i vinterferie og påske, sommer, Elisabeth holder i dette 
 

l. Hytteforening på Kruk: Interimsstyre er etablert, årsmøte i påsken 2017 
med formell opprettelse av foreningen. Knut følger utviklingen. 

 



m.  Søppelcontainere, Alt på stell. Elisabeth følger med. 
 
2. Nye saker:  
 

a. For årsmøtet: 
Etablere en Sosialkomite? Hjelpemannskap i arrangementer; Fakkeltog 
m.m.  
Elisabeth ber Valgkomiteen orientere om dette og evt. finne frivillige til 
dette. Rakfiskgolfen-medlemmer? 

 
NAK (Nord Aurdal Kommune)og  fortsettelse av  samarbeidet? Flere 
hytteforeninger i NAK, hvordan organiserer vi dette?; KNUT følger opp 
dette 
 
Årsmøte: invitere ordfører, rådmann Christian Damstuen,, politikere, 
løypelaget, alpinanlegget, Danebu og Fjellparken. Knut og Elisabeth 
gjør dette 
 
Valgkomite i arbeid; Gerda Grøndahl og Gunnar Fredrikson 

 
Fordeling av årsmøtesaker:  Olaf tar regnskap, budsjett og revisor, 
forslag til medlemskontingent. 

 
Tilnærming AHF og Løypelaget, skal vi satse på en felles plattform?  
Johan Mohn og Nils Vogt går på Løypelagets årsmøte 30/12-16 for 
AHF, og tar opp mulighetene for en slags sammenslåing av våre to 
foreninger. 

  
b. Videre utbygging av Åsen: foreløpig ingen prosesser i gang, som vi vet.. 

Knut følger med på nettet 
c. Knut opplyser at Etnedal var interessert i VHF (Valdres HytteForum), 

men de har foreløpig ikke villet dét. 
 

d. Sende ut varsel om årsmøte, innspill som skal med på årsmøtet må 
være skriftlig og leveres/sendes inn innen utgangen av februar 2017. 
Elisabeth tar dette. 

e. Sende årsmøteinnkalling  til onsdag 12/4-17 kl. 17.00 på Danebu i 
begynnelsen av Mars 2017. Elisabeth tar dette. 

 
3. Neste møte:   
  
Onsdag 22. Mars 2017 kl. 18.00 på kontoret hos Olaf  
Onsdag 12. April 2017 kl. 16.00 på Danebu  
Årsmøte 12. April2017  kl. 17.00 på Danebu  
	
	


