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Oslo, 23. februar 2008

Årsmøte 2008
Det innkalles til årsmøte i Aurdalsåsen hytteforening
onsdag 19. mars kl 1700 i Peisestua, Danebu
Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets årsberetning

(Vedlegg)

4. Styrets årsregnskap
Revisors beretning

(Vedlegg)

5. Medlemskontingent 2008
Styret har videreført vervekampanjen i 2008 med samme kontingent som i 2007.
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten i 2007 videreføres for 2008 og 2009.

6. Budsjett 2008

(Vedlegg)

7. Planer 2008

(Vedlegg)

8. Valg
-

styreleder
styremedlemmer
revisor
valgkomité
representanter til Løypelaget (Til årsmøtet i nov.)

9. Innkomne saker
På grunn av tidlig påske/årsmøte har styret måtte ferdigstille årsmøtepapirene før den
vedtektsfestede fristen for innmelding av saker til årsmøtet gikk ut.
Dersom det kommer inn saker til styret v/leder innen utgangen av februar slik som
vedtektene krever, er styret innstilt på å foreslå for årsmøtet at sakene tas opp til
behandling selv om styret og årsmøtet ikke har kunnet sette seg inn i dem på forhånd.
Styret anmoder alle årsmøtedeltakere om å lese årsmeldingen før møtet.
På møtet blir det anledning til kommentarer og spørsmål til de enkelte punktene.
For styret
Erik Hestnes
Leder
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Styrets årsberetning for 2007-2008
Styret
Styret har i perioden 4. april 2007 til 19. mars 2008 bestått av:
Erik Hestnes, Gråndalsvegen (leder), Finn Kristian Aamodt, Aurdaltoppen Fjellgrend (nestleder),
Tone Fredrikson, Binhøvdvegen (kasserer), Kristin Grøstad, Varpavegen (sekretær), Erik Akre,
Binhøvdvegen (styremedlem), Elisabeth Kerr Eckbo, Storstølvegen (styremedlem) og Tore
Kallestad, Engevegen (styremedlem).
Varamedlemmer har vært: Christian Berggrav, Ravangskollen og Per Graff-Wang, Freningvegen.
Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter, et møte med ledere i Vel og Veglag, et temamøte
(eiendomsskatt og Reguleringsplan for Fjellstølknatten hytte- og alpinområde) og et møte med
Eivind Akervold for utveksling av synspunkt på forhold som vedrører utviklingen av og på åsen.
Leder og nestleder har hatt et møte med kommuneadministrasjonen der eiendomsskatten og
Reguleringsplan for Fjellstølknatten hytte- og alpinområde, var tema.
Leder har dessuten fulgt opp utviklingen i sistnevnte sak overfor politikerne med innlegg i
publikumstimen i to kommunestyremøter og orientert planutvalget om AHFs syn under en befaring i
området. Etter første kommunestyremøte initierte leder en ad hoc-befaring med lokale politikere og
andre representanter for lokalbefolkningen, bl.a. Aurdal Vel, i planområdet.
Leder representerte AHF i Aurdal og Kruk løypelag sitt ad hoc-utvalget og seinere i styret i 2007.
Varamedlem Christian Berggrav var også medlem av utvalget og er fortsatt medlem av løypelagets
styre.
Årsmøtet
Årsmøtet ble avholdt på Danebu onsdag 4. april med ca. 50 frammøtte hytteeiere.
Referat fra årsmøtet ble sendt ut til ledere av Vel og Veglag den 24. april 2007.
Medlemmer og vervekampanje
AHF hadde pr. 01.01.08 omlag 470 medlemmer hvorav 412 er medlem av 12 vel og veglag, og 55
er direkte medlemmer. Arbeidet med å verve nye medlemmer og initiere lokale foreninger i
områder med blanding av eldre og nyere hyttebebyggelse, er påbegynt. Informasjonsbrev om AHF
er sendt til hytteeiere vi har hatt adressen til.
Mange hytteeiere rundt om er usikre på om direkte medlemskap eller lokal forening er mest naturlig
i deres område. Inntil lokale foreninger eventuelt blir organisert tilrår AHF at hytteeiere melder seg
direkte inn i AHF.
Derved kan AHF lettere bistå med råd og vink i en eventuell
organiseringsprosess og bidra i andre saker av interesse. Arbeidet med å nå flest mulig av
hytteeierne på åsen fortsetter i 2008.
Informasjon til medlemmene
Styret i hytteforeningen prøver å leve opp til formålet om å verne om og fremme medlemmenes
felles interesser. Hva vi har arbeidet med siste året er jevnlig lagt ut på foreningens nettside:
www.aurdal-hytteforening.no Der finnes våre møtereferat, kopier av offentlig korrespondanse og
annet aktuelt stoff.
Det arbeides med å endre layout og organisering av stoffet på nettstedet, slik at spesifikke tema og
konkrete saker skal bli enklere å gjenfinne. Når oppgraderingen av nettstedet er på plass skal alle
typer relevant informasjon for hytteeierne på Aurdalsåsen bli å finne her, bl.a. presseoppslag,
dokument fra kommune, utbyggere og interesseorganisasjoner etc. Derved kan også de av våre
medlemmer som ikke har tilgang til lokale nyheter kunne holde seg à jour med det som skjer på
åsen og med relevante saker i lokalmiljøet.
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Samarbeid - Innbyggerne i Aurdal (IA) og AHF
AHF har flere ganger hatt planer om samarbeid med lokalbefolkningen om saker av felles interesse
på dagsorden. Lokalbefolkningen har imidlertid kommet oss i forkjøpet og invitert til samarbeid om
slike saker. AHF har meldt tilbake at vi er positive til initiativet.
Helhetlig utbyggingsplan for Aurdalsåsen
I forbindelse med forarbeidet til kommunedelplanen for Aurdalsåsen påpekte både AHF og lokale
krefter behovet for en nøytral utredning omkring hvilke tålegrense åsen har mht. attraktivitet i
forhold til hyttelokalisering, aktivt friluftsliv, behov for urørt natur etc. Årets styre har hatt
spørsmålet oppe til vurdering som en aktuell felles sak med lokalbefolkningen.
AHF har registrert at innbyggerne i Aurdal (IA) siden november har kommunisert med kommunen
direkte og gjennom lokalavisene om dette spørsmålet, og tidlig i februar var det et møte med
grunneiere og noen politikere der en ekspert i overordnet planlegging, Ragnhild Kvernberg, Re
Plan AS, Hemsedal orienterte om temaet.
I skrivende stund har Innbyggerne i Aurdal (IA) invitert representanter for kommunen, grunneiere,
utbyggere, reiselivet, næringslivet og hytteforeningen til et åpent møte om en slik helhetlig
utbyggingsplan for Aurdalsåsen (”Masterplan”). Invitasjonen er datert 20.02.08 og møtet skal være
mandag 10.03.08.
Eiendomsskatt
Eiendomsskatt har vært et tilbakevendende tema på styremøter i arbeidsåret. Saken var også et
av temaene på møtet med lederne i Vel og veglag den 2. mai. Det ble gjort et grundig arbeid med
hensyn til å sjekke hvor og hvorledes eiendomsskatt har vært håndtert av publikum og kommuner
andre steder. Det har vært dialog med kommunens politiske- og administrative ledelse ved
korrespondanse og møte, og det er skrevet leserinnlegg i Valdres. Det ble i klare ordelag gitt
uttrykk for at det var en massiv motstand mot eiendomsskatt blant våre medlemmer. Videre at
kommunens informasjon til publikum om verdifastsetting og prinsippet for beregning av skatten, var
alt for dårlig. Foreningen har imidlertid ikke stilt seg bak noen boikottaksjon fra hytteeiernes side da
dette rammer tredjeperson. Styret oppfordret imidlertid medlemmene til å støtt opp om aksjonen
”nei til eiendomsskatt”.
Reguleringsplaner
Kommunen har vært en pådriver for at hytteeiernes fellesinteresser på åsen primært bør framføres
gjennom en felles interesseorganisasjon for hytteeierne. AHF er som sådan høringsberettiget i alle
saker som berører friluftsfolkets/brukernes/hytteeiernes interesser.
AHF har som målsetting å følge opp Kommunedelplanens (KDP) overordnede målsetninger i
forbindelse med reguleringsarbeid på åsen og gi innspill til planer når disse målsetningene ikke
etterleves. Styret ønsker således en best mulig kommunikasjon med grunneiere, utbyggere,
alpinanlegget og kommunens saksbehandlere i prosessen med alle typer reguleringssaker før
kommunen undergir sakene en formell behandling. Det er i planfasen AHF bør ha en sjanse til å
kunne ivaretatt interesser som vi mener er viktige. Når et planutkast er ferdigstilt i samråd med
kommunens planleggere og oversendt kommunen til vedtak er toget i hovedsak gått.
Kommunen sender imidlertid alle reguleringsplaner ut på offisiell høring. Et stort antall planer har
vært ute til høring dette året, dels nye, dels planer under revisjon og dels endelig godkjente planer.
AHF har gitt innspill til 10 ulike høringssaker, i hovedsak merknader vedrørende bevaring av
korridorer for stier/løyper, planfrie løypekryssinger, inngrep i frilufts- og rekreasjonsområder og
utnyttelsesgrad. AHFs innspill til reguleringsplaner er å finne på vår nettside.
Kommunedelplanen (2004-2016) åpnet for 350 nye hyttetomter i planperioden, herav 45 % i
området Freningen-Danebu-Storstøllie-Aurdal Fjellpark-Rudstøltjednet-Køllkinn, der det så langt er
godkjent ca. 215 nye tomter, dvs. ca. 55 flere enn det KDP la opp til. KDP har også areal for
konsentrert hytteutbygging (K) og ervervsvirksomhet (E/T), herunder utleiehytter/-leiligheter. Det
ble under planprosessen antydet ca. 200 hytter/boenheter innen disse kategoriene i
rulleringsperiode for KDP. Legger man utnyttelsesgraden i de godkjente planer til grunn så er det
mulig å bygge minst 600 utleiehytter/-enheter på de allerede godkjente arealene. Dette tilsier at
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man kan få en langt høgere utbygging på åsen enn det som var antydet for planperioden 20042016.
A2 - Langeline og Alpinbakke = Fjellstølknatten hytte- og alpinområde
Høringsfrist for reguleringsplanen for området som i Kommunedelplanen var betegnet A2 Alpinbakke, ble annonsert i Valdres 26.06.07 under navnet ”Fjellstølknatten hytte- og alpinområde”.
Styret diskuterte saken i ekstraordinært møte samme kveld. Mange hytteeiere og innbyggere i
Aurdal har i ettertid sagt at de ikke visste/skjønte at den annonserte reguleringsplanen gjaldt
Langeline mellom Storstølbommen og Lomtjednet, og Alpinbakken fra toppen av Alpinsenteret ned
til Langeline.
AHF fremmet merknader til planen i tråd med foreningens syn på bruken av områdene. Vi ba også
om møte med kommunens ledelse for å få legge fram våre syn. Møtet - der også eiendomsskatten
var tema - ble avholdt 27.08. Som nevnt innledningsvis ble også saken fulgt opp utover høsten.
AHF har fått gjennomslag for flere av de forhold vi har framført. Reguleringsplanen som
kommunen vedtok den 13.12.07 ivaretar imidlertid ikke AHFs ønske om en all-aktivitetsbakke fra
toppen av alpinsenteret til Langeline, skliløyper, bevaring av eksisterende stier, planfri
turløypekryssing med Storstølvegen, fortgang med rehabilitering av Langeline som naturområde,
opparbeiding av de vedtatte parkeringsplassene omkring krysset Danebuvegen/Storstølvegen m.v.
Dette er anført i klage til Fylkesmannen datert 17.01.08. AHFs korrespondanse i saken ligger på
vår nettside.
Parkering
Det er regulert ca. 3.2 dekar til turistparkering i krysset Danebuvegen/Storstølvegen. Området vil
greitt kunne romme 150 biler. Dersom man benytter noe av det tilstøtende grøntområdet til
vinterparkering i tillegg, dvs. der det gjennom mange år har vært brøytet vinterparkering, vil behovet
for P-plasser ved innfallsporten til Langeline etter AHFs syn være dekket.
Det ca. 3.2 dekar store parkeringsområdet ved Ravangen vil romme150 biler både sommer og
vinter dersom hele arealet tilrettelegges og brøytes. Denne plassen har en naturlig beliggende for
å skli til/fra Alpinsenteret. Samtidig vil den betjene løypenettet nordover og ”Ravangen stadion”.
AHF har påpekt at det trengs fortgang i å få opparbeidet de forannevnte parkeringsplassene.
Nederst i Damtjednlie, rett nedafor bommen, er det regulert inn en parkeringsplass som skal ta
minimum 200 biler. Den plassen vil være direkte knyttet mot Alpinsenteret.
AHF har ellers pekt på at P-plassen ved Fjellkirka trenger større kapasitet og den ved Damtjednet
oppgradering. Foruten å betjene kirka er de begge naturlige utgangspunkt for turer nordover åsen.

Stier og løyper
Mange reksleveger og stier er dels gjengrodd og dels vanskelig å finne. AHF vil i samråd med
grunneiere initiere arbeid med å tilrettelegge stier for bruk blant annet ved rydding og merking.
Medlemmer som ønsker å medvirke til en vitalisering av stiene i ”sitt” område bes kontaktet styret.
Styret vil også i samråd med grunneiere vurdere muligheten av å bygge opp varder som er rast
ned.
Løypedugnadene 22.09 og 06.10
Det deltok ca. 40 personer og det ble utført et betydelig arbeid langs planlagt tidligtrasé fra
Ravangsmyra og nordover. Spørsmålet om å samle hytteeiere til ett felles arrangement etter
løypedugnaden i høstferien ble luftet for en del av deltakerne. Det var ingen stemning for å ha et
arrangement samme dag som dugnaden. AHF har foreslått for Løypelaget å fortsette med to
dugnadshelger: Lørdagen siste helga i høstferie (for Oslo/Bærum) og lørdagen 3 uker tidligere.
Post til hytteeiere
AHF kan bidra økonomisk til håndverksmessig utførte postkasser til Vel og Veglag på Aurdalsåsen.
Posten Fagernes - ønsker følgende standardiserte adressering av post til postkasser som Vel og
Veglag har ved Damtjednet og langs Danebuvegen:
”NN”, Aurdalsåsen, ”Postkassenavn”, 2910 Aurdal
Til felleskasse for aviser ved Damtjednet brukes følgende adresse:
”NN”, Aurdalsåsen, Felleskasse Damtjern, 2910 Aurdal

Avfallscontainere
Valdres Kommunale Renovasjon starter utplassering av desentraliserte søplecontainere når
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plassene er endelig godkjent av kommunen, men først etter at snøen er gått. Flere plasser er ennå
ikke ferdig opparbeidet. Det blir containere for papir, glass og restavfall. Hjelpekorpset vil
sannsynligvis ha flaskeinnsamling de samme stedene. For lokaliseringer se Au’Blikket nr.3/07.
Danebuvegen
AHF anmodet i høst vegstyret om at det snarest mulig ble innført en hastighetsbegrensning på 50
km/t på strekningen Kvitingvegen - Danebu. Gjerne også nedafor Kvitingvegen. Vi pekte på at
nødvendig skilting burde skje før vinteren. Vi formodet at vegstyret hadde rett til å fastsette og
håndheve en slik begrensning.
I tillegg anmodet vi om at det ved Røde kors hytta, forbi Ravangskollen, ved Ravangsmyra og den
gamle innkjøringa til Tuvafeltet ble anlagt fartsdempere i vegbanen. Ved Ravangsmyra og den
tidligere innkjøringen til Tuvafeltet er skiløpere særlig utsatte.
Alpinsenteret
Valdres Alpinsenter er til salgs, men foreløpig skal det ikke ha kommet bud som er akseptert. Et
større og ”oppdatert” alpinsenter vil kreve store investeringer. AHF ønsker et attraktivt alpinsenter
og prøver å holde seg orientert om utviklingen i saken, bl.a. ved kontakt med daglig leder.
Aurdal og Kruk Løypelag
Løypelagets leder gjorde en iherdig innsats for å få de nødvendige avtaler med grunneiere og
tillatelse fra kommune og fylkesmann på plass for tidligløypetraséen nordover fra Ravangsmyra.
Dessverre kom snøen samtidig med den endelige tillatelsen til planlagte terrenginngrep. Traséen
ble derfor ikke bearbeidet som planlagt i høst bortsett fra langs tidligere godkjent skogsbilveg på
eiendommen til Nordaker. Arbeidet tas opp igjen til sommeren. Da planlegger løypelaget i tillegg å
tilrettelegge for en tilsvarende tidligløype sørover fra Danebu.
Enkelte løypetraséer i Fjesli/Pilset-området er for bratte for lite øvde og mange eldre. Det er et
samstemt ønske fra brukerne om at det må komme til en ordning med gjenåpning av den tidligere
traséen mellom Størrtjednet og Pilset. Grunneierne ved Binhøvd ønsker omlegging av hovedløypa
mot Kruk. Det er ikke vanskelig å forstå ønsket, men å finne en god alternativ trasé er langt verre.
Nye traséer er imidlertid velkomne som løypealternativ for flere hytteområder og for å spre
trafikken.
Et framtidsrettet løypenett på åsen må ha planfrie kryssinger med de mest trafikkerte vegene. AHF
har til en viss grad fått gehør for dette hos kommunen ved at det i nye planer reguleres inn planfrie
kryssingspunkt, men kommunen har så langt ikke lagt krav om bygging inn i planbestemmelsene.
Løypelaget burde være den naturlige pådriver for å få på plass planfrie kryss, men utbyggerne i
Løypelagets styret har så langt vært motstander av planfrie løypekryss. Dette til tross for at AHF
har pekt på flere aktuelle kilder til finansiering.
Det har kommet mange klager på løypekjøringen denne vinteren. En lang forvinter med lett tørr
snø og vanskelige isforhold skal ikke kjørerne ha skylda for, men utvilsomt kunne kjøringen vært
bedre strukturert da snøen kom og kom. Løypelaget beklager at kjøreinstruks har vært for dårlig.
Løypetelefonen blir nå etter sigende oppdatert hver dag før kl 0900.
Løypelaget har for 2008 budsjett med et betydelig tilskudd fra Grunneiersamarbeidet til dekning av
investeringer i bl.a. løypenettet. Det skal derfor bli interessant å se hvilke forbedringer av
løypenettet som kommer på plass i år.
For øvrig er det gledelig at Valdres destinasjon gikk med på å føre opp løypelagenes konto på de
utsendte innbetalingsblankettene. At utsending av blankettene etter kommunale adresselister ikke
gikk like greitt i år som i fjor er bare å beklage.
Våren 2007 ble AHF bedt av Løypelaget om å utpeke to representanter til styret i Løypelaget. I
tråd med dette vil valgkomiteen til AHFs årsmøtet fremme forslag på hytteeier-kandidater til neste
års styre i Løypelaget.

Erik Hestnes

Finn Kristian Aamodt

Elisabeth K. Eckbo
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Regnskap 2007 - Aurdalsåsen Hytteforening
Inntekter
Medlem/velforeninger
Enkeltmedlemmer
Inntekt medlemsskap
Renteinntekter
Løypestøtte
Sum andre inntekter

-20 600,00
-5 700,00
-26 300,00
-149,57
-600,00
-749,57

Sum inntekter

-27 049,57

Utgifter
Annonser /web
Årsmøte Danebu
Rekvisita/porto
Bankgebyrer
AKL

5 421,50
1 500,00
3 697,50
118,00
10 000,00

Sum kostnader

20 737,00

Overskudd

-6 312,57

Likviditet
Saldo 31.12.06
Inntekt
Kostnader
Kortsiktig gjeld

-29 110,55
-27 049,57
20 737,00
-660,00

Saldo 31.12.07
Beholdningsendring

-36 083,12
6 312,57

Budsjett 2008 - Aurdalsåsen Hytteforening
Forslag til kontingenter
Vel og veglag
Enkeltmedlemmer

Sats
50
100

Antall
430
100

Inntekter
Medlem/velforeninger
Enkeltmedlemmer
Sum medlemsavgifter
Renter

-21 500,00
-10 000,00
-31 500,00
-150,00

Sum andre inntekter

-150,00

Sum inntekter

-31650,00

Utgifter
Annonser/Web
Årsmøte Danebu
Rekvisita/porto
Bankgebyrer
Tidligløype AKL

Bidrag Au’Blikket
Reiseutgifter
Refusjon reiseutgifter 2007
Sum kostnader
Underskudd 2008

8 000,00
1 600,00
3 500,00
150,00
10 000,00

3 500,00
5000,00
3600,00
35 350,00
-3 700

Planer 2008 - Aurdalsåsen Hytteforening
AHF vil i inneværende år ta opp nye og videreføre andre oppgaver i henhold til
foreningens formål.
Noen hovedpunkt kan nevnes:
1. Medlemsverving og kontaktskaping
2. Allsidig informasjon om Aurdalsåsen på vår nettside.
3. Samarbeid med lokalbefolkningen om felles saker (bl.a. helhetlig plan for åsen)
4. Samarbeide med grunneierlag og grunneiere om bruk og merking av stier m.v.
5. Tettere kontakt med kommune og utbyggere om aktuelle plansaker, bl.a.:
- Opparbeiding av vedtatte og enkelte andre parkeringsområder
- Rehabilitering av Langeline som naturområde
- Planfri løypekryssing av Storstølvegen
6. Kontakt med Danebuvegens styre om trafikksikkerhetstiltak m.v.
7. Samarbeide med Løypelaget om
- Dugnader
- Løypetraséer
- Planfrie løyperkryssinger
- Økonomi

