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Neste møte: Innovasjon Norge 13.01.09 kl. 20-22 (evt spontant julemøte på Aurdalsåsen) 
 
1) Forrige møtereferat 
Forrige møtereferat ble godkjent og legges ut på nettsiden. 
 
2) Løypelaget (LL) 
Christian informerte om at det har kommet få reaksjoner på vårt leserinnlegg i Valdres. 
Vi merker oss at kommunen støtter for eksempel skilting av den gamle jernbanetraseen som 
sykkelsti frem til Bjørgo, samt prosjektet FRISK for at folk skal være aktive. Men Løypelaget 
kvalifiserer altså fortsatt ikke for kommunal støtte. 
 
LL avholder årsmøte søndag 07.12.08 kl 15:00 på Danebu. 
Arbeidet med nye traseer, inkludert tidligløype, har gått etter planen, og det kommer nye 
løypekart før jul.   
 
Økonomien er fortsatt skrantende, med fortsatt varierende oppslutning fra veilagene: 
• Materiellet har hatt behov for mye vedlikehold siste år 
• For eksempel snedde det 23 av 31 dager i januar, og det har gitt drøye lønnskostnader i 

siste driftsår 
• Diesel-prisene har også gått opp vesentlig 
 
LL planlegger innsamlingstiltak blant hytteeiere i jul og påske – folk må etter hvert forstå at 
dette er ikke bare et løypelag, det er et spleiselag! Det kan bli lettere å få tilgang til listene 
over hytteeiere i området vårt neste år, da det ryktes at reglene for bruk av GAB-registeret er 
under revisjon. Det jobbes parallelt med andre innfallsvinkler, så som mot Datatilsynet, for 
om mulig å få gehør og tillatelse til å sende ut løypegiroer til alle i Løypelagets nedslagsfelt. 
 
3) Vannverk 
Christian informerte om at Tuva feltet har koblet inn advokat fra Hytteforbundet i forbindelse 
med krav til hytteeiere fra Frenningen Vannverk om innbetaling av et beløp som ligger 
vesentlig over tilknytningsavgiften i kommunen. Man ønsker å være trygg på at det som evt 
skal betales er korrekt. 
 
4) Kommunedelplan for fjellområdet? 
Stillstand i nybygging vil kunne gi rom for å igangsette arbeidet med en slik plan for 
fjellområdet i Aurdalsåsen og omliggende fjellområder. Man kan også tenke seg å samarbeide 
med Etnedal. Spesielt tenker vi på Smørli / Pilset / Skrivartjernet osv, områder som i dag ikke 
har slike planer. 
 
Finn Kristian tar et initiativ til et møte til uformell drøfting med sentrale personer i 
kommunen.  
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