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Referat fra Årsmøtet 08.04.2009 
 
Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009.  Det var 21 medlemmer og to 
ikke-medlemmer som møtte. 
 
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent.  Finn Kristian Aamodt beklaget at det har stått feil 
tidspunkt for årsmøtet på nettsiden fram til ett døgn før årsmøtet men alle medlemmer skal ha 
fått tilsendt innkalling med riktig tidspunkt. 
 

2)  Valg av møteleder og referent 
Finn Kristian Aamodt ble valgt til møteleder og Kristin Grøstad til referent 
 
 
3)  Styrets årsberetning 2008/2009 
Årsberetningen ble godkjent med følgende innspill/kommentarer: 
 

- Antall medlemmer er redusert og dette skyldes i hovedsak endring i 
innbetalingstidspunkt 

- Det er opprettet et redusert antall, ca. 200, parkeringsplasser i forhold til planen i 
Damtjernlia. 

- Plan for Fjellstølknatten går nå inn i ny runde og AHF er en av diskusjonspartnerne for 
å få til enn god plan både for utbyggere og oss som ferdes på åsen.  Gunnar Diserud 
nevnte hvor viktig det er at en hindrer at skiløype krysser veier fra alpinanlegget til 
Danebu samt at en må se utbyggingen i sammenheng med behov for større areal 
dersom heisen skal utvides til stolheis slik at ikke dette ikk blir hindret av nye 
boenheter. 

- Når det gjelder løypelaget fikk Christian Berggrav honnør for arbeidet som er gjort. Det 
har skjedd en endring og det er ikke lenger overnattingsbedriftene alene som styrer 
løypelaget.  Det ble etterlyst en instruks for løypekjørerne og den finnes nå selv om 
den ikke formelt er skrevet ned. 

- Informasjonen angående løypedugnad i høstferien ble send for sent til hytteeierne og 
det tar styret til etterretning og vil sørge for en forbedring. 

- Det kom flere innspill om at AHF’s styre bør ha et sterkt engasjement vedrørende 
vannverket for medlemmene og holde dialog mot vannverket og kommunen i denne 
saken.  Det er fortsatt usikkerhet rundt drift hvis det ikke blir nok hytter som knytter seg 
på. 

- Når det gjelder Alpinanlegget så er det nå et eget selskap utenfor Estasiaguppen som 
driver anlegget.  Det er også nye drivere av kroa i bunnen av bakken. 

- Det er punkter som stod i planenen for 2008 som ikke er nevnt i årsberetningen. 
 
 
4)  Styrets årsregnskap og revisors beretning 
Revisors beretning både for 2007 og 2008 og regnskapet for 2008 ble godkjent.  Et par datoer 
må rettes opp og endringene er vedlagt. 
 
 
 



5)  Medlemskontingenten for 2009 
Kontingenten for 2009 ble foreslått uendret og det ble godkjent. 
 
 
6)  Budsjett 2009 
Budsjettet ble godkjent.  Det ble forespørsel om det er ønskelig å bygge opp egenekapital.  
Det er det ikke men at en ønsker å støtte løypelaget noe mer nå som Danebu er konkurs samt 
ha noe reserve i tilfelle en skulle ha behov som en støtte til medlemmene. 
 
Medllemsverving starter rett etter årsmøtet og vil være i fokus. 
 
7)  Planer 2009 
De viktigste punktene for hva styret vil jobbe med i 2009 er: 

- Utbyggingsplanene i forbindelse med Fjellstølknatten 
- Støtte til løypelaget 
- Verving 
- Skilting av stier/sykkelstier 
- Støtte til forbedring av E16 

 
Samt at AHF vil være aktive i forbindelse med ny kommunedelsplan for Aurdalsåsen. 
 
Det kom opp spørsmål om i hvilken grad styret har kontakt med vegstyret i Danebuvegen.   
Det har vi og Halvor Tangen informerte om planene for Danebuvegen.  De viktigste 
aktivitetene for Danebuvegen denne sesongen er å sette opp markører ved fartsdumpene 
samt å ruste opp vegen mot Kivoset.  
 
 
8) Valg 
Innstillingen fra valgkomiteen, utløpt fra styret, er vedlagt og alle kandidater ble valgt inn. 
 
          Valgt for 
 
Leder  Finn Kristian Aamodt, Aurdaltoppen Fjellgrend  1 år, gjenvalg 
 
Styremedlem Tone Fredrikson, Binnhøvdvegen    1 år, gjenvalg 
  Rune Jensen, Storstøllie     2 år 
  Kari Birkenes       2 år 
  Tore Kallestad, Engeveien     2 år, gjenvalg 
 
 
Revisor Trond Stang       1 år, gjenvalg 
 
 
Vagkomite Erik Hestnes, Gravdalsvegen     1 år 
  Kristin Grøstad, Varpavegen     1 år   
 
 
Styremedlemmene Erik Aakre og Gunnar Mandt samt varamedlemmene Christian Berggrav 
og Knut Nes var ikke på valg. Alle fire ble valgt for 2 år og har 1 år igjen. 
 
 
Representanter til Løyplagets styre: 
  Christian Berggrav, Ravangskollen 
  Gunnar Mandt, Bakkejordvegen 
 
P.S.: Det presiseres at valgkomiteens forslag til representanter i løypelaget kun var et forslag 
og at kandidatene blir valgt inn på årsmøtet i november.  Valgkomiteen har også full tillitt til 
kandidatene som sitter i dag og ønsker en deltagelse fra alle videre. 
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9) Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag 
 
 
 
Halvor Tangen informerte om de nye miljøstasjonene (12stk) og rutiner for avfallssortering i 
framtiden – fra juli 2009.  Avtalene med grunneierne er nå i orden men plasseringen av 
punktene skal opp i kommunen i slutten av april.  De ønsker å gjøre stasjonen så fine som 
mulig – f.eks. med skigard, men det er opp til hver og en av oss å holde orden på stasjonene.  
Helge Hveem ga et innspill til AHF om å bidra med å sørge for at miljøstasjonen blir holdt i 
orden.   
 
Tangen minnet også om at det er gratis å levere sortert avfall på mijøstasjonen i bygda på 
lørdager mellom kl. 11-14.  Sjekk nettsiden www.vkr.no. 
 
 
 
 
Danebu 09.04.2009 
 

 
Kristin Grøstad 
 
 
 
 
Vedlegg: Regnskap og budsjett med riktige årstall samt valgkomiteens innstilling. 
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Regnskap Aurdalsåsen Hytteforening 2008

Inntekter
Medlem/velforeninger ‐15 650,00
Enkeltmedlemmer ‐4 800,00
Inntekt medlemsskap -20 450,00
Renteinntekter ‐172,08
Løypestøtte ‐850,00
Sum andre inntekter -1 022,08
Sum inntekter -21 472,08

Kostnader
Annonser /web 3 850,00
Årsmøte Danebu 0,00
Rekvisita/porto 6 935,00
Bankgebyrer 62,00
AKL 10 000,00
Betalt kortsiktig gjeld 760,00
Sum kostnader 21 607,00

Overskudd 134,92

Likviditet
Saldo 31.12.07 ‐36 083,12
Inntekt ‐21 472,08
Kostnader 21 607,00
Kortsiktig gjeld 0,00
Saldo 31.12.08 -35 948,20

Beholdningsendring -134,92



Budsjett Aurdalsåsen Hytteforening 2009

Inntekter
Medlem/velforeninger ‐20 000,00
Enkeltmedlemmer ‐5 000,00
Inntekt medlemsskap -25 000,00
Renteinntekter ‐150,00
Sum andre inntekter -150,00
Sum inntekter -25 150,00

Kostnader
Annonser /web 5 000,00
Årsmøte  2 000,00
Rekvisita/porto 2 000,00
Bankgebyrer 150,00
AKL 15 000,00
Sum kostnader 24 150,00

Overskudd -1 000,00

Likviditet
Saldo 31.12.08 ‐36 083,12
Inntekt ‐25 150,00
Kostnader 24 150,00
Kortsiktig gjeld 0,00
Saldo 31.12.09 -37 083,12

Beholdningsendring 1 000,00



Aurdalsåsen Hytteforening – Valg 2009 
 
 
På valg: 
 
Leder   Finn Kristian Aamodt, Aurdaltoppen Fjellgrend 
 
Styremedlem Kristin Grøstad, Varpavegen 
  Tore Kallestad, Engevegen 
  Tone Fredrikson, Binnhøvdvegen 

Mari Lund Berg, Øståsvegen 
 
Ikke på valg – alle ble valgt for 2 år i 2008 og har 1 år igjen: 
 
Styremedlem Erik Aakre, Binnhøvdvegen 
  Gunnar Mandt , Bakkejordvegen 
 
Varamedlem 1. Christian Berggrav, Ravangskollen 
  2. Knut Nes, Storstølvegen (web-ansvarlig) 
 
 
Da valgkomiteen som ble valgt på årsmøtet 2008 valgte å trekke seg, utnevnte styret følgende 
valgkomite: 
Finn Kristian Aamodt, Erik Aakre og Kristin Grøstad 
 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
 
          Valgt for 
 
Leder  Finn Kristian Aamodt, Aurdaltoppen Fjellgrend  1 år, gjenvalg 
 
Styremedlem Tone Fredrikson, Binnhøvdvegen    1 år, gjenvalg 
  Rune Jensen, Storstøllie     2 år 
  Kari Birkenes       2 år 
  Tore Kallestad, Engeveien     2 år, gjenvalg 
 
 
Revisor Trond Stang       1 år, gjenvalg 
 
 
Vagkomite Erik Hestnes, Gravdalsvegen     1 år 
  Kristin Grøstad, Varpavegen     1 år   
 
 
 
Representanter til Løyplagets styre: 
  Christian Berggrav, Ravangskollen 
  Gunnar Mandt, Bakkejordvegen 
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