
Styremøte AHF 6. februar 2019 kl 18, Frøytunveien 1A 
 
Tilstede: Elisabeth, Knut, Johan, Nils, Trond, Svein (ref) 
 
1 Status NAK 
 
Samarbeid med kommunen, samarbeidsmodell mm: Purremail sendt, ubesvart,Elisabeth følger 
opp. Av de tre foreslåtte modeller har ordf. Tidligere antydet Vang-modellen. 
 
 Ny utvikling etter møtet: ny purremail fra Elisabeth besvart av Rådmannen. Se mail fra E. 7.febr. 
Møte er avtalt fredag 22/2-19 kl 10.00 ho Rådmannen. 
 
Nord Aurdal Hytteforum under etablering (paraply over alle hytteforeningene i NAK). 12 
foreninger har meldt sin interesse. Prøver å få til etableringsmøte i vinterferien, Knut, Trond 
 
2 Trepartssamtaler:  
 
Nils kontakter Husø/grunneierlaget for å finne mulige datoer, Elisabeth kontakter ordfører når dette 
er klart. AHF må foreslå dagsorden slik at møtet ikke renner ut i sand.  Bl.a utbygningsplaner, 
reguleringsplaner og retningslinjer for stier/løyper/skilting, bredbånd. (Her ble det referert til 
Valdres Friluftsråd v/Ina Syversen og pengebidrag fra Gjensidigestiftelsen,) 
 
3 Årsmøte/valg 
 
Møtested : Danebu onsdag 17. april kl.17 (Styret møtes kl 16) 
 
Elisabeth og Knut går ut av styret. 
 
Nils, Haakon, Svein på valg (?), Svein ønsker å tre ut 
 
Johan, Trond og Terje er ikke på valg, men Terje vil trekke seg og finner en erstatter fra Aurdalsåsen 
Sør. 
 
Jens Bull (Gråndalsveien) foreslås som nytt styremedlem. 
 
Morten Ingar Hansen god kandidat. Trond tar kontakt for bekreftelse, men det gikk ikke i år. 
 
Saker: 
 

- Feiing? Kommunal tjeneste tar tid. Høvelig utstyr (kule/kost) kan kjøpes på Biltema eller 
lign. om man vil gjøre det selv 

- Støtte til orienteringsposter på Åsen fortsetter 
- Årlig «koordineringsmøte» med Løypelaget? Nye traseer, økonomi etc. Johan kontakter 

Christian Berggrav, evt Jørgen Larsen 
- Veiskilt/husnr: veiskilt synes å være på plass, men husnr er mangelfullt. 
- Regnskap etc gjøres ferdig for utsendelse senest 27, mars (Haakon) 
- Innmeldte saker: Elisabeth sender ut varsel til veilagene før vinterferien 
- Kulturinnslag: i prosess (Elisabeth) 
- Årsberetning (Knut) 
- Påminnelse til veilag/vel om innbetaling til Løypelaget og VHF (Valdres Hytteforum) 

Haakon 



-  
 
4 Oppfølgingssaker 
 
Områdekart: Kommunen har ikke glemt det (helt), Nils følger opp 
 
Postkassestativer: droppes 
 
Stier/skilting: må følges opp mot Valdres Friluftsråd/Ina. Hvem? (Nils?) 
 
Mjølkeruta/Kongevegen (sykkelstier): strykes 
 
Bredbånd: AHFmener dette bør fremføres på linje med vei/vann/avløp/strøm til alle nye hyttefelt 
(reguleringskrav). Drøftes i trepartsmøte. Eidsiva har antydet 30 000 pr tomt 
 
Rudsstølshøgda/Storstøllie: Nils har snakket med Erik Poppe (Steindes etterfølger). Storstøllie er nå 
visstnok blitt en omreguleringsak, som da ikke lenger er en LNF-dispensasjon. Vi avventer høring.? 
Endret planområde for Rudstølshøgde, kommer på høring, ser greit ut. 
 
5 Valdres Hytteforum 
 
Hvem går inn etter Knut?  Knut fortsetter i Fjellgrensenettverk inntil videre. 
 
Oppfølgingssaker for VHF: 
 

- Eiendomsskatt: Hva får vi igjen?: Øystre Slidre 
- Løyper/stier: Sør-Aurdal 
- Samferdsel og infrastruktur: Vang  
- Helse på hytta:Vestre Slidre 
- Markagrense/fjell: Nord-Aurdal 

 
Møtet avsluttet kl. 20.00 


