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 AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 14. SEPTEMBER 2012 
 

 
Sted/tid: LOS, Akersgt 20, 6.etg. kl 18:00 
Til stede:  Olaf Valeur, Knut Nes, Gunnar Fredrikson, Ida Blytt,  Harald Dahle 
Fraværende: Svein Svarstad, Agnes Mithassel, (Tone Fredrikson) 
Referent: Harald Dahle 
 
 
1. Godkjenning av referat og agenda: 
 
Ingen bemerkninger 
 
2. Saker avsluttet siden siste møte: 
 
- Pipefeiing: Hjemmesidene er oppdatert med informasjon 
- Postkasser: Postverkets holdning til flere poststativ er uendret negativ 
- Støtte til andre foreninger/lag: utbetalt iht årsmøte beslutning og vedtatt budsjett 
- Brønnøysund: Olaf arbeider videre med oppdateringen og når "godkjent" kontakter banken 
for oppdatering og registrering av org.nr. og trekk-berettigede. 
 
3. Status pågående saker: 
 
a) Posisjonering av hytte-eiere som ressurs i kommunen:  
Ny kommunedelplan fra NAk prioriterer ikke turstier og løyper mht folkehelsetiltak hverken 
for innbyggere eller hyttefolk til tross for uttalt målsetting om å være norges beste hytte-
kommune.  
Knut har laget inserat for snarlig innsendelse. Eneste kommentar; vurdere litt 
"ros/positivisme" innledningsvis med tanke fortsatt gode relasjoner til 
ordfører/kommuneadministrasjon? 
Olaf har fått følgebrev til planen, sjekker dette mht høringsfrist og Knut vurderer aktuelle 
kommentarer.  
 
 b) Kart med veinavn: 
Knut har konferert med Olav Meland - saken fortsatt i arbeid. 
 
c) Merking av turstier i området:  
Agnes har videresendt møtereferat og Håndbok for skilting og gradering, samt har vært i 
kontakt med Kjell Arne Berntsen som skal ha mottatt midler fra Gjensidige-stiftelsen for 
merking av turstier. Oppfølging neste møte.  
 
d) Påskjønnelser avtroppende styre:  
Olaf sender evt. pr. post til Tore K og Tone F.   
 
4. Planer for alpinanlegget:  
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Valdres Alpinsenter har ikke økonomi til videreutbygging og har stagnasjon mht besøk. 
Idegenerering omkring en "spleiselagsmodell", styremedlemmene oppfordres til å forhøre seg 
i flere miljøer mht deltakelse også fra hytte-eiere. 
 
5. Kommunedelplan:  
 
jfr. ovenfor og frist for høringsuttalelse. 
 
6. Eventuelt:  
 
AHF's økonomi er god. Kontingentvarsler er utsendt.  
 
Neste møter:  
 
onsdag   6. februar (2013) 
onsdag   6. mars - hvis behov mht. årsmøte 
onsdag 27. mars - Årsmøte - styret møter 1 time før årsmøte 
 
Sted/tid:   LOS (Crescore), Akersgt. 20 6. etg. kl 18:00 - varighet ca 1 time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


