
AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - KONSTITUERENDE STYREMØTE 2. MAI 2012 
 

 
Sted/tid: LOS, Akersgt 20, 6.etg. kl 18:00 
Til stede:  Olaf Valeur, Knut Nes, Svein Svarstad, Agnes Mithassel, Harald Dahle 
Fraværende: Gunnar Fredrikson, Ida Blytt, Tone Fredrikson 
Referent: Harald Dahle 
 
 
1. Konstituering av nytt styre: 
 
Formann:   Olaf 
Kasserer:  Gunnar 
WEB-ansvarlig: Knut 
Sekretær:  Harald 
Styremedlemmer: Svein, Agnes, Ida 
Varamedlem:   Tone 
 
2. Status pågående saker: 
 
- Årsmøtereferat: Tone er utelatt fra referatet, men referatet blir stående.  
- Registrering Brønnøysund-registrene: Olaf sørger for ajourføring 
- Posisjonering vs Nord-Aurdal kommune: Kommunens presentasjon og orienteringer på 
årsmøte tas til etterretning og styret er møtevillige og ser frem til direkte samarbeid. 
- Pipefeiing: Knut tar dette inn på AHF's hjemmesider med anbefaling om at den enkelte 
hytteeier som ikke kan feie selv, tar direkte kontakt med Brannvesenet i Fagernes som feier 
og gir gode råd mot et vederlag i størrelsesorden kr 700 (?). 
- Poststativer: Diskusjon omkring mulighet for flere poststativer, Posten vil etter sigende ikke 
levere andre steder enn ved Damtjern og Danebu. Ønske om å forfølge saken med et 
poststativ ved Fjellparkens postkasse ved innkjøring til Danebu.  Olaf forhører seg på nytt 
med Posten mht velvillighet.  
- Parkering langs veier: Saken avsluttet. 
- Kart med navn på veier/veilag/områder/vel: Diskusjon omkring muligheten for å legge dette 
ut i hjemmesidene, Knut tar kontakt med Olav Meland for informasjon om hvordan dette 
eventuelt kan gjøres. 
 
3. Oppfølging av saker fra årsmøtet: 
 
- Økonomisk støtte til andre lag/foreninger: Diskusjon omkring prinsippet, enighet om at 
eventuell støtte skal være spesifikk, eksempel golfturnering "Aurdalsåsen Open", 
turorientering med poster på Aurdalsåsen. (Styret er ukjent med hvor mange orinteringskart 
som er solgt fra Fjellparken siste sesong.)  Olaf orienterer kasserer mht. AHF's betingelser 
ved utbetaling.  
- Turstier i området: Skilt/merking ble nevnt på årsmøtet av kommunens 
representanter/Valdres Destination som varslet aktivitet. Hva dette egentlig innebærer er noe 
uklart. Agnes tar kontakt med Gunnar Mandt for orientering.  
 
4. Fordeling arbeidsoppgaver:  



Jfr. ovenfor. 
 
5. Henvendelse fra Revangskollen Vel:  
 
Ingen bemerkninger (?) - Svein følger med nye plansaker fra Nord-Aurdal kommune, om 
mulig også sender til kommunen "ingen bemerkning" for siste høringsuttalelse for området 
ved veibommen.   
 
6. Innrapportering Brønnøysund:  
 
AHF deltar ikke i "Frivillighetsregisteret" med tanke på økonomisk støtte fra tippemidler, 
dermed avstår AHF fra å sende inn regnskap.  
 
7. Påskjønnelse avtroppende styremedlemmer:  
 
Olaf sørger for gavekort verdt kr 300 til de aktuelle 
 
8. Diverse / neste møter:  
 
onsdag 5. september 
onsdag 14. november 
onsdag 6. februar (2013) 
onsdag 6. mars - hvis behov mht. årsmøte 
onsdag 27. mars - Årsmøte - styret møter 1 time før årsmøte 
 
Sted/tid:   LOS, Akersgt. 20 6. etg. kl 18:00 - varighet ca 1 time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


