
Innkalling	til	årsmøte	i	AHF	2018	
 

Tid og sted: Onsdag 28. mars klokken 17:00 i påbygget på Danebu  

 

Dagsorden:  

1. Opptelling av stemmeberettigede 
2. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og personer til å underskrive protokollen 
3. Styrets årsberetning  
4. Framleggelse av årsregnskap  
5. Revisors beretning 
6. Budsjett for inneværende år 
7. Fastsetting av medlemskontingent basert på det vedtatte budsjett  
8. Godkjenning av årsregnskap  
9. Styrets og medlemmenes fremlagte saker 

• Ingen saker mottatt for votering 
10. Valg av styreleder 
11. Valg av styre  
12. Valg av revisor  

13. Valg av valgkomité 

Kunstnerisk innslag: Vi er veldig heldige som skal få en liten forsmak på den kommende 
Sommersymfonien i Valdres: Oda Holt Günther er født i 1999 og har spilt fiolin i 11 år. Hun er 
nettopp klar for Virtuos-finalen på NRK, og en av de hotteste unge musikerne i Norge. 

 

Sakspapirer: 

• Årsberetning 2017 (vedlagt) 
• Budsjett og regnskap (fremlegges på årsmøtet) 
• Revisjonsrapport 2017 (fremlegges på årsmøtet) 

Orienteringssaker: 

• Valdres Kommunale Renovasjon (VKR), om renovasjon på Aurdalsåsen 
• Løypelaget 
• Alpinanlegget, Danebu 
• Om Fjellkirken, Vipps 119117, konto: 2090.30.0618 
• Om Frenningen Vannverk – status  
• Planer for den videre utbygging på Aurdalsåsen 

o Utbyggere/grunneiere 
o Politikere / kommunen 



MEMO:  
Litt bakgrunnsstoff fra det aller første medlemsmøtet i AHF i 2002 (er tilgjengelig på AHF-sidene):  

Referat fra det første medlemsmøtet i Aurdalsåsen hytteforening den 22.06.02.  
Referent: Bjørn Hanssen  
 
Den 22.06.02 ble Aurdalsåsen hytteforening (Au-hf) stiftet på et møte på Danebu.  
…..  
Etter stiftelse og valg tok den nyvalgte lederen Steinar Harstad ordet.  
I og med at kommunen har valgt Aurdalsåsen som et satsningsområde for hyttebygging, 
kan det forventes fremtidige utbyggingsplaner. Alle 
rede nå er det planer for Åserudvardin, Damtjednet Vest og vannverk i Freningen. Det 
forventes planer for utbygging øst for "Langelinje " (Prestegårdgjeldet). Flere planer kan 
komme.  
Styret ser det slik at foreningens første og viktigste oppgave er å påvirke kommunen slik at 
utbyggingen blir hensynsfull og miljøvennlig. Det bør ikke lanseres og heller ikke 
godkjennes planer for de enkelte deler av Aurdalsåsen før en samlet plan for hele området 
er godkjent. Det må være tilstrekkelig med friområder med stier og løyper, og fri ferdsel 
må sikres. Denne målsetting og prioritering mottok sterk støtte i den etterfølgende 
diskusjon og styret har hermed fått et mandat for sitt videre arbeid i forhold til 
utbyggingplaner.  
 
Etter lederens innledende programerklæring fulgte en åpen diskusjon med følgende temaer:  
Freningen vannverk - forholdet til kommunen - løypenettet - bomvegen - rabatt på 
forsikringspremier - estetiske forhold. 
…. 
 
Forholdet til kommunen.  
Helge Hveem orienterte.  
Kommunen anser nå hytteforeningen som høringsinstans i utbyggingssaker. Kommunen 
har også oppmuntret grunneierne til å organisere seg i et samarbeid. Foreningen håper nå 
på mer forpliktende utsagn fra kommunen, slik at det kan bli et samarbeid mellom 
kommunen og foreningen i praksis.  
Styret ber medlemmene om å komme med forslag om hva de ønsker at styret skal ta opp 
med kommunen. Det er viktig å påvirke forhold vedr. utbyggingstetthet, friområder,  
arkitektløsninger, løyper og stier. Det er viktig å innse at kommunen har sterke konomiske  
interesser i å bygge ut hytter i området for å opprettholde næringslivet i bygda. 
Åserudvardin-planene viser tydelig behovet for foreningen.  
 
…. 
 


