Aurdalsåsen hytteforening (AHF) - Referat fra Årsmøtet 2008

Årsmøtet i AHF ble avholdt onsdag 13. mars 2008 kl 17:00 i Peisestua, Danebu.
Det var 36 som skrev seg på liste over fremmøtte medlemmer.
Styreleder Erik Hestnes ønsket velkommen på vegne av styret.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent
2. Valg av møteleder og referent
Helge Hveem ble valgt til møteleder og Knut Nes ble valgt til referent.
3. Styrets årsberetning
Styrets årsberetning ble godkjent, med ros fra forsamlingen.
Under gjennomgang av årsberetningen ble det gitt informasjon i tillegg til Årsberetningen i
følgende saker:
Punkt Samarbeid – Innbyggerne i Aurdal (IA) og AHF (side 2):
Håkon Thaulow spurte formannen om hvem som er lokalbefolkningen i denne
sammenhengen. Formannen opplyste at lokalbefolkningen var å forstå som 6 navn på
innbyggere i Aurdal – som et resultat av en henvendelse fra disse, samt Aurdal Vel. Dog
slik at det formelt sett kun omfattet de 6 navnene.
Punkt A2 – Langeline og Alpinbakke = Fjellstølknatten hytte- og alpinområde (side 3)
Thaulow: Når forventes svar fra Fylkesmannen?
Formannen: Vet ikke: Klage sendes via Nord-Aurdal Kommune (NAK), som skal se på
saken på nytt i lys av innkomne klager. Deretter sendes det hele til Fylkesmannen, med
ofte lang behandlingstid der.
Gunnar Dieserud: Hva har de øvrige klagere sagt?
Formannen: Kunne orientere kun om AHFs kommentarer til A2
Eivind Akervold (som er forslagsstiller for A2): Ønsket å presisere status for A2:
Alpinsenterets daglige leder skal ifølge Akervold ha akseptert dennes forslag forslag til
utbygging i en samtale. For øvrig nevnte han bl.a. at det var viktig med parkering,
alternativ til ”danske-bakke”.
Gunnar Dieserud viste en kopi av et brev fra Valdres Alpinsenter til NAK, der det ble bedt
om at E1 (næringsbygg ved toppen av heisen) tas ut av reguleringsplan, samt at A2 bør
primært benyttes til alpin
Formannen viste til korrespondanse med NAK, der AHF i gjentatte skriv ber om at man i
størst mulig grad bevarer Langeline og at parkeringsbehov løses i området rundt og nord
for den tidligere Storstølbommen og Danebukrysset. Men han presiserte at NAK gjør
sammendrag når høringer behandles, og at det derfor er NAKs sammendrag og ikke alltid
AHFs ord som benyttes i saksbehandlingen videre. AHF ønsker dialog om løsninger, og
har det ikke foreligget løsninger, har AHF forsøkt å skissere slike.

Punkt Danebuveien (side 4):
Halvor Tangen opplyste at det kommer 10 humper etter asfalteringen i sommer. Turveier
jobbes det også videre med.
Jodalen spurte om gangveien ved Damtjernet er godkjent, noe Tangen bekreftet.
Iver Thomle lurte på om det var sådd, og Tangen sa at dette kommer til sommeren.
Punkt Aurdal og Kruk Løypelag (side 4):
Elisabeth Eckbo etterlyste forslag til egnede skilt for kryssende løyper, gjerne tilsvarende
de treskiltene som løypelaget har satt opp andre steder.
4. Styrets Årsregnskap – revisors beretning
Kasserer Tone Fredrikson orienterte om regnskapet. Regnskapet ble godkjent, revisors
beretning vedlegges referatet.
5. Fastsettelse av kontingent.
Nivå for medlemskontingent i 2007, kr 50 pr medlem av vel eller veilag og kr 100 for individuelle
medlemmer, foreslått videreført for 2008 og 2009, ble vedtatt.
6. Budsjett
Videreføres fra 2007, med en justering på annonser og web. Reiseutgifter kommer også i tillegg –
det blir et lite underskudd i 2008, men dette jevnes ut over tid og en klart positiv beholdning
opprettholdes. Godkjent og vedlegges referatet.
7. Planer 2008
Videreføring av nåværende aktivitetsnivå, med vektlegging av:
1.
2.
3.
4.
5.

Medlemsverving
Allsidig informasjon om Aurdalsåsen på nettsidene
Samarbeide med lokalbefolkningen om felles saker, (bl.a. helhetlig plan for åsen)
Samarbeide med grunneierlag og grunneiere om bruk og merking av stier m.v.
Tettere kontakt med kommune og utbyggere om aktuelle plansaker, bl.a.:
− Opparbeiding av vedtatte og enkelte andre parkeringsområder
− Rehabilitering av angeline som naturområde
− Planfri kryssing av Storstølsvegen
6. Kontakt med Danebuvegens styre om trafikksikkerhetstiltak m.v.
7. Samarbeide med Løypelaget om
− Dugnader
− Løypetraséer
− Planfrie løypekryssinger
− Økonomi

8. Valg av styreleder
Valgkomiteen (representert ved Gunnar Dieserud) hadde innstilt gjenvalg av Erik Hestnes, mens
det kom benkeforslag på Finn Kristian Aamodt. Etter krav fra stemmeberettigede ble det bestemt
at avstemningen skulle være skriftlig. Iver Thomle hadde spørsmål om stemmerett og
representasjon på årsmøtet fra vel-foreninger i forhold til individuelle medlemmer. Styret refererte
til vedtektene og presiserte disse, der de tilsluttede foreninger har stemmerett i hht.
medlemsmassen, mens enkeltmedlemmer har 1 stemme hver.

Finn Kristian Aamodt, Aurdaltoppen Fjellgrend (ex TB6) (1 år) ble valgt med 243 mot 153
stemmer.
9. Valg av styre
De øvrige valgene ga følgende resultat:
Styremedlemmer:
Valgt
Erik Akre, Binnhøvdvegen (2 år, gjenvalg)
Gunnar Mandt, Bakkejordveien (2 år)
Mari Lund Berg, Øståsvegen (1 år)

Formatert: Svensk (Sverige)

Ikke på valg (1 år igjen):
Kristin Grøstad, Varpavegen
Tore Kallestad, Engevegen
Tone Fredrikson, Binnhøvdvegen

Varamedlemmer:
1. vara: Christian Berggrav, Ravangskollen (2 år)
2. vara: Knut Nes, Storstølsvegen (2 år)
Revisor:
Trond Stang (gjenvalg)
Valgkomite:
Georg Peterson, Freningvegen (leder)
Gunnar Dieserud, Gråndalsvegen
Repr. til Løypelagets styre:
Gunnar Mandt
Jørgen Larsen
Dersom Jørgen Larsen ikke stiller, har Valgkomiteen fullmakt til å oppnevne det andre
medlemmet.
11. Innkomne saker
Det ble vist forslag til nye nettsider for AHF, med mulighet for de tilsluttede foreninger om å
opprette egne steder – alt innenfor den enhetlige rammen som finnes på www.aurdalsasen.no.
Det nye nettstedet har adresse: http://ahf.aurdalsasen.no/
Ytterligere opplysninger om mulighetene kan foreningene få ved henvendelse til AHFs webredaktør Knut Nes (knes@nesbull.no ).

_____________________
Knut Nes - referent

Feltkode endret

