Aurdalsåsen Hytteforening
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styremedlemmene Trude Nytrøen Pedersen, Johan Mohn og Trond Bjerknes.
Varamedlem: Jens Bull
Årsmøtet og styremøter
Samfunnet har vært preget av covid-19 pandemien siden mars 2020, med ytterligheter som forbud
mot å være på hytta på våren 2020 til svært intens bruk av hytta både som rekreasjonssted og
hjemmekontor i 2021. Vi fikk som kjent ikke avholdt ordinære årsmøter i påskene 2020 og 2021.
Imidlertid fikk vi avholdet et årsmøte 7. oktober 2021 og vi henviser til årsberetning fremlagt på
dette møtet og protokollen fra møtet.
ahf-aarsberetning-2020-21.pdf (aurdalsasen.no)
årsmoete-2020-7-oktober-2021-i-ahf_protokoll.pdf (aurdalsasen.no)
Denne beretning vil primær omhandle perioden fra oktober 2021 til april 2022.
Det har vært avholdt to digitale styremøter og styret har avgitt sin høringsuttalelse på Danebu
Panoramas reguleringsplan 2. gangs offentlig ettersyn.
AHF har 795 betalende medlemmer fra 17 av de 21 vel/veilag. I tillegg kommer 17
enkeltmedlemmer.
Om utviklingen i Aurdalsåsen
Styret er opptatt av å bevare Aurdalsåsen som en god destinasjon for fritid og rekreasjon for sine
fritidsbeboere. Således arbeider man for å bevare de friområder vi har. Det er et stadig press fra
utbyggere om få bygge på nye områder som da ofte i definerte LNF- områder.
AHF vil arbeide for at vi beholder de LNF-områdene vi har og at det etableres en såkalt «fjellgrense»,
(så høyt opp kan det bygges). Vi vil også arbeide for å få med i planverket stier og skiløyper.
Styret har også uttalt seg om de planer som foreligger angående Danebu Panorama. Styret er imot
at man omregulerer LNF- område til hytte- og leilighets utbygging.
AHF arbeider også for at vi skal ha et godt utbygget nett av stier og skiløyper. Det er en utfordring å
beholde de stiene vi har i nærområdene på grunn av all utbyggingen av nye hytter. Styret ser på med
bekymring at såpass mange ser seg nødt til å bruke bil fra hytta og til startpunkt for skituren. Dette er
tatt opp med kommunen som i større grad bør passe på ved reguleringer av nye tomter bør sørge for
at skiløypene ikke krysses av veier. Styret har en god dialog med Aurdal- og Kruk Løypelag om dette.
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