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 AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - ÅRSMØTE 27. MARS 2013 
 

 
Sted/tid: Danebu/Peisestua kr 17:00 
Til stede:  34 medlemmer (inkl. Styret)  
 
 
 
0. Godkjenning: 
 
Ingen kommentarer til møteinnkalling. 
Olaf Valeur valgt til møteleder, Harald Dahle til referent.  
 
 
1. Årsberetning: 
 
Møteleder gjennomgikk årsberetning som samtidig ble vist på skjerm.  
Årsberetningen skulle vært tilgjengelig 14 dager før årsmøtet og møteleder beklaget 
dette. Årsberetning ble godkjent. 
 
2. Regnskap: 
 
Gunnar Fredrikson gjennomgikk regnskap, leste revisjonsberetning og presenterte 
budsjett for år 2013. Alt ble godkjent uten kommentarer.  
 
3. Forslag: 
 
Styret foreslår endring i disposisjonsrett til bankkonto slik at det er tilstrekkelig med 2 
styremedlemmer for dispsosisjon - og ikke hele styret. Forslaget ble vedtatt.  
Ingen andre forslag innkommet.  
 
4. Medlemskontingent:  
 
Årskontingent ble vedtatt uendret, kr 50 for Vel og veglags-medlemmer, kr 100 for 
individuelle medlemmer.  
 
5. Valg: 
 
Tore Kallestad presenterte valgkomiteens innstilling:  
 
 - Formann Olaf Valeur gjenvalgt.  
 - Knut Nes valgt til styremedlem.  
 - Svein Svarstad gjenvalgt.  
 - Elisabeth K. Eckbo valgt til varamedlem 
 
Følgende styremedlemmer/varamedlem var ikke på valg: 
 - Gunnar Fredrikson 
 - Ida Blyth 
 - Harald Dahle 
 - Tone Fredrikson  
 
Valgkomiteen ble gjenvalgt.  
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Revisor Trond Stang ble gjenvalgt (dog ikke forespurt - ennå).  
 
 
6. Eventuelt: 
 
Ingen saker.  
 
 
Årsmøtets formelle del er avsluttet.  
 
7. Orienteringer:  
 
Aurdal & Kruk løypelag:  
 
Chr. Berggrav orienterte om inneværende sesong som har hatt gode snø- og 
kuldeforhold, om maskinpark, løypetraseer, skilting, økonomi og bidragsytere.  Årets 
bidragsinnsamling som vedlegg til Valdres magasinet har ikke gitt ønsket resultat 
Som vanlig ble det mange kommentarer og ønsker fra møtedeltakerne mht løypenett. 
 
 
Alpinanlegget:  
 
Olaf Valeur redegjorde for utbyggingsplaner, kostnadsanslag og mulig finansiering. 
Både ordfører og møtedeltakere hadde synspunkter og kommentarer.  
 
 
Relasjoner til kommune, kommunale organisasjoner, fylke og andre hytteforeninger: 
 
Knut Nes fulgte opp sitt innlegg i Valdres Magasinet og AHF's synspunkter for 
kommentar fra ordfører Inger Torun Klosbøle og folkehelsekoordinator Thea Lunde 
Christiansen (NAK).  
 
Ordføreren beklager at kommunens begrensede ressurser ennå ikke har tillatt støtte 
til turstier og løyper, men håper på bedre tider - for de har forstått viktigheten av 
samarbeid med hyttebefolkningen.  
Valdresregionens samarbeidsorganer (Valdres Natur- og kulturpark - VNK, Valdres 
Destinasjon - VD og Valdres Næringspark - VN) har laget mange brosjyrer med 
turforslag og bidratt til merking. 
Ordføreren orienterte om mulig endring i lov om motorisert ferdsel i utmark og 
informerte om en mulig snøscooter trase fra Etnedal/Spåtind til Nord-Aurdal og Sør-
Aurdal/Hedalen. Møtedeltakerne var generelt ikke interessert i motorisert trafikk forbi 
egne hytter.  
Videre er det kanskje lovendring på gang som skal mulliggjøre tilrettelegging av stier 
og løyper i utmark uavhengig av grunneiers mening.  
 
AHF ved Knut Nes ble invitert til å presentere hyttebefolkningens synspunkter for 
formannskapet og til nærmere kontakt med AHF.  
 
Aurdalsåsen, 27. mars 2013 
 
Harald Dahle 
referent 
 


