
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 16. juni  2009 
 
Tilstede: Finn Kristian Aamodt, Erik Akre, Gunnar Mandt, Tore Kallestad, Tone Fredrikson, 

Christian Berggrav (senere), Kari Birkenes 
 
Forfall:   Knut Nes, Rune Jensen 
 
Tid og sted: Innovasjon Norge, 16. mai kl 20.00 – 21.30 
 
Neste møte: Tirsdag 18. august 
 
 
1) Gjennomgang av ref fra forrige gang. 
Kommer tilbake til pkt 4 og 5. 
Pkt 6. Finn har vært i kontakt med Laftekompaniet. Ikke noe nytt ennå. 
Pkt 10. Løypelaget har mottatt kr 57.000 fra Aurdaltoppen Fjellgrend. 
Referatet godkjent. 
 
2) Fjellstølknatten 
Har hatt samtale med utbygger v/Eivind Akervold og planavdelingen i kommunen. Kommunen tar 
opp saken til høsten. Vi tar kontakt igjen etter sommerferien.  
 
3) Poststativet 
Stativet med 6 postkasser v/Damtjern er reparert. Faktura på kr 3.107,50 betales. 
Informasjonstavlen er også i dårlig befatning. Vi avventer å gjøre noe med den og tar en helhetlig 
vurdering av info tavle og evt utvidelse av flere postkasser og ny aviskasse.  
Tore lager en lapp som settes på innsiden av lokket på aviskassen der alle oppfordres til å kaste 
gamle aviser. 
 
4) Innbrudd på Åsen  
Det har vært innbrudd i flere hytter. (I Storstøllie er det til nå avdekket ni innbrudd.) Tone sender 
info til lederne i velforeningene. Styret anbefaler den enkelte hytteeier eller velforening å ha en 
kontaktperson som kan ha oppsyn med området og få lukket hyttene for å redusere skaden ved for 
eksempel innbrudd. Det kom fort ut informasjon på nettsiden Aurdalsasen.no så det kan være lurt 
å følge med på den og AHF sin nettside. Viktig at alle oppdaterer kontaktinformasjonen til 
foreningene sine. 
 
5) Eventuelt 
Løypelaget har høyere inntekter enn tidligere år, men også høyere kostnader så foreløpig ser de ut 
til å gå i underskudd. Har alle betalt løypeavgift??? Det er ikke for sent ennå.  
Løypelaget vurderer utskifting av løypemaskinen.  
 
 
 
Kari Birkenes 
Strømmen 16.06.09 
 
 


