
Referat fra Årsmøtet 2006 

Årsmøtet ble holdt onsdag 12. april 2006 kl 1500 i Peisestua, Danebu. 
Det var 28 medlemmer til stede, + 2 observatører. Følgende velforeninger og områder var 
representert: Damtjernstølvegen, Storstølvegen, Åsrudvardin, Ravangen, Aurdaltoppen 
Fjellgrend (TB6), varpavegen, Tuva vel, Gråndalsvegen, Kvitingvegen 
I tillegg var følgende representert på hele eller deler av møtet: Avisa Valdres, Au’blikket??, Aurdal 
og Kruk løypelag v/Finn Synstelien og Marit B. Akervold;  
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 
 
2. Valg av møteleder og referent 
Helge Hveem ble valgt til møteleder og Gunhild Akervold Dalen ble valgt til referent. 
 
3. Styrets årsberetning 
Styrets årsberetning ble godkjent. 
Under gjennomgang av årsberetningen ble det gitt informasjon i tillegg til Årsberetningen i 
følgende saker: 
 
Vannverk i Aurdalsåsen 
Frenningen Vannverk har søkt om ny konsesjon (de hadde tidsbegrenset for 3 år). Denne er til 
behandling og ifølge informerte kilder vil dette kunne ta lang tid. 
Det er også sannsynlig at Frenningen Vannverk as vil søke om å få ekspropriere for å kunne 
bygge vannverket. Da vil i tilfelle saken bli lagt ut til høring med 6 ukers frist.  
Aurdalsåsen hytteforening har skrevet en uttalelse om vannverksaken. Uttalelsen ble delt ut på 
møtet og kommentert. Styret i AHF vil justere uttalelsen på bakgrunn av de kommentarene som 
kom på møtet før den sendes kommunen og legges ut på AHF sine hjemmesider. 
 
Reguleringssaker 
AHF vil prøve å få fram et tall for antall hytter/leiligheter i Aurdalsåsen, både antall pr i dag og et 
maksimum tall for tålegrensen i åsen.  
 
Sikring av stier og løypenett 
Daglig leder Finn Synstelien og styreformann Marit Berger Akervold i Aurdal og Kruk løypelag 
(AKL) var til stede og svarte på spørsmål: 
· Hovedløypa Danebu-Kruk skal ryddes slik at denne kan kjøres opp tidlig på høsten 
· Informasjon om når og hvilke løyper som er kjørt opp finnes tilgjengelig i Fjellparken og på 
Danebu. AKL har rutiner for hva som brøytes først under ulike værforhold, dette kan de informere 
om. 
· AKL arbeider med muligheter for å løse konflikten med grunneier ved Fjesli som nekter 
løypekjøring over sin eiendom.  
· AKL vil presisere at grunneiere i åsen i alle år har vært svært velvillige og imøtekommende når 
det gjelder rydding og løypepreparering, disse fortjener en stor takk.  
· Løypelaget ønsker å få til en bedre skilting, men har pr i dag ikke tilstrekkelig økonomi til dette, 
det meste som gjøres av skilting er sponset av næringslivet, men det skal også søkes om midler 
via Turistkontoret på Fagernes. 
· Det er ønskelig å bygge opp et fond for å kunne ha penger til større tiltak. 
· Løpelaget takket hytteforeningen for dugnadsinnsatsen i høst, det er til svært god hjelp. 
 
AHF har et godt samarbeid med Løypelaget, foreningen samler inn midler fra medlemmer og 
arrangerer dugnader for rydding og merking av løyper. Jørgen Larsen (xxx) er AHF sin kontakt for 
dugnader og løyper vinterstid. Erik Hestnes, Gråndalsvegen (mobil: 41857922) er kontakt for 
løypetraseer og stier, og jobber for å få disse registrert og tegnet inn på kart. Mange gamle stier 
gror til og bør registreres og ryddes.  
 
AHF har også tatt et initiativ overfor Løypelaget for å bidra til å gjøre innsamling av midler fra 



hytteeiere mer effektiv. Det er samtaler i gang for å finne en praktisk løsning på dette. AHF kan 
tilby seg å administrere innsamling, sende ut varsler og purre på innbetalinger. Løypelaget har 
begrenset kapasitet til administrativt arbeid, da det kun er en ansatt i vintersesongen. 
Styremedlemmene har alle egne turistvirksomheter og har mer enn nok med dette. Medlemmer i 
AHF ga uttrykk for at de ønsket å bruke næringsdrivende som sponser Løypelaget dersom de vet 
hvem det er. 
 
Renovasjon 
Informasjonsskriv fra Valdres kommunale renovasjon (VKR) er lagt ut på foreningens 
hjemmeside. Avgiften kommer til å øke til om lag 60 % av hva fastboende betaler. Det skal 
etableres flere continerplasser i Aurdalsåsen, disse kommer på plass i løpet av sommeren. 
 
Danebuvegen 
Det var ingen fra styret i Danebuvegen tilstede. AHF har fått informasjon om at strekningen fra 
Ravangslie til Danebu skal settes i stand til sommeren. Fra salen ble det stilt spørsmål om 
masseuttaket ovenfor bommen, dette er ikke pent , har en tenkt å gjøre noe med det? 
 
4. Styrets Årsregnskap – revisors beretning 
Kasserer Gunhild A. Dalen orienterte om regnskapet og leste revisors beretning. Regnskapet ble 
godkjent. 
Revisor har i et brev stilt spørsmål ved at AHF har et økende antall medlemmer som ikke er 
tilsluttet noen velforening. Dette er ikke i samsvar med foreningens vedtekter. Brevet kom inn så 
sent at styret ikke har forberedt en eventuell sak til Årsmøtet om dette. Det vil derfor bli overlatt til 
neste styre å vurdere dette. 
 
5. Budsjett og fastsettelse av kontingent. 
Budsjettforslaget er basert på uendret kontingent: kr 50,- for medlemmer som er tilsluttet 
velforening og kr 100,- for andre medlemmer. Budsjettet er videre basert på en moderat økning i 
antall medlemmer. 
Budsjett og kontingent for 2006 ble vedtatt. 
 
6. Valg av styreleder 
Georg Peterson, Frenningvegen, ble valgt til styreleder, periode 1 år 
 
7. Valg av styre 
Styremedlemmer: 
Gunhild Akervold Dalen, Kvitingvegen ikke på valg, valgt for 2 år 2005 
Ole Feet, Storstølvegen ikke på valg, valgt for 2 år 2005 
Erik Hestnes, Gråndalsvegen gjenvalg, 2 år 
Nils J. Sejersted, Rudstølvegen ikke på valg, valgt for 2 år 2005 
Roar Svartdahl, TB6 ikke på valg, valgt for 2 år 2005 
Erik Akre, Binnhovdvegen ikke på valg, valgt for 2 år 2005 
 
Varamedlemmer 
1. vara: Christian Berggrav, Ravangen valgt for 2 år 
2. vara: Elisabeth Kerr Eckbo, Storstølvegen valgt for 2 år 
 
Revisor: Trond Stang, gjenvalg for 1 år 
 
Valgkomite: 
Helge Hveem, Tuva 
Gunnar Dieserud, Gråndalsvegen 

 


