
fil: AHF_MØTEREF_20140416  29.04.2014 13:38 

AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 16. APRIL 2014 
 

 
Sted/tid: Danebu kl 16:00 
Til stede:  Olaf Valeur, Knut Nes, Gunnar Fredrikson, Svein Svarstad, Elisabeth K.
  Eckbo, Harald Dahle 
Fraværende: Ida Blytt, Tone Fredrikson 
Referent: Harald Dahle 
 
 
1. Forberedelse til årsmøte: 
 
Valgkomitéen fullførte sin innstilling i påskeuken og presenterer denne på årsmøtet. 
Tore Kallestad har forespurt revisor om gjenvalg.  
Regnskap/budsjett: Knut Nes bør få dekket noen av sine reisekostnader i forbindelse 
med etablering av Valdres Hytteforum (VHF), kr 1 000 avsettes under Administrative 
kostnader, kr 3 000 avsettes som AHF's antatte andel til VHF når etablert i 2014. 
Inntektssiden økes med kr 4 000 etter varslet innmelding av nytt Vel/Veglag. 
Budsjettbalansen er dermed opprettholdt.  
 
2. Rollefordeling: 
 
Olav leder møtet, leser årsberetning, Gunnar presenterer regnskap, budsjett og 
revisjonsberetning. Olaf leder øvrige poster som valg, vedtak om VHF mv. Christian 
Berggrav forteller om Løypelagets aktiviteter og status. Ordfører Inger Torun 
Klosbøle er invitert kl 17:30, årsmøtet fortsetter etter hennes redegjørelser hvis 
behov for mer tid til årsmøtet.    
 
3. Aktuelle saker: 
 
Regnskap: Presisere AHF's rolle i forbindelse med tippemidler mottatt/videresendt kr 
34 000 til tursti/løype opparbeidelse ved Lomtjedn.  
Snøscooter-kjøring: Kommunen (NAK) har avstått fra videre søknad om 
forsøksordning, styret forventer at årsmøtet er negativt til snøscooter-traséer på 
Aurdalsåsen.  
Valdres Hytteforum: Styret forventer aksept fra årsmøtet for deltakelse.  
Løypelagets økonomi og kommunalt bidrag: Bevilgning antas fordelt mellom A&K LL, 
Tisleia, Leirin/Skrautvål - avklaring under årsmøte.  
Veinavn på Aurdalsåsen: Stadsnamnsnemnda har bare igjen navnsetting på nyere 
hytteveier og kan ta imot synspunkter/innspill for nye veier frem til 26. april 2014. Vi 
gjør årsmøtet oppmerksom på dette ved å henvise til NAK's hjemmesider (link i 
årsmøtereferat).  
Utseende på veiskilt bestemmes av kommunen.  
Områdeskilt tas opp som sak med forslag til årsmøtevedtak.  
 
 
4. Eventuelt:  
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Første møte for nytt styre foreslått til onsdag 7. mai 2014 kl 18:00 i Akersgata 20, 
Oslo hos LOS i 6.etg.  
 
 
17. april 2014  
Harald Dahle 
 


