
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 08.05.2007 
 
Til stede: E.Hestnes, F.K.Aamodt, C.Berggrav, E.Akre, T.Fredrikson, E.K.Eckbo,  
  K.Grøstad 
 
Kopi:  P.Graff-Wang, K.Nes, T.Kallestad 
 
Tid og sted: Sognsveien 72 kl. 19.00 
 
Neste møte: Torsdag 31.mai kl. 20.00.  
 
 
1) Fullmakt økonomi 
Kasserer og leder er meddelt prokura på inntil kr. 10.000,-.  På beløp over kr. 10.000, - skal 
det dobbeltsigneres. 
 
2) Referat 
Utkast til referat vil bli sendt på høring til styret/møtedeltakere.  Etter endringer blir de sendt 
ut med bekreftelsesvarsel.  Dersom det ikke kommer tilbakemeldinger i løpet av 14 dager blir 
referatet lagt ut på nettsiden. 
 
Kommentar til referat av 17.04 pkt. 6.  Grunneierkontakten koordineres mellom Løypelaget 
(LL) og AHF; blir det mest ryddig at all denne kontakten går via LL?  AHF har tradisjonelt 
større interesse for stier og dette vil bli diskutert med LL for å komme fram til beste løsning. 
 
Kommentarer til referat fra møtet mellom velforeningene og AHF:  Generelt var referatet for 
langt og detaljert og det vil bli omarbeidet og sendt på ny høring til alle deltagere. 
 
AHF vil arrangere et nytt møte med vel/vei-lag i forbindelse med høstferien.   Styret håper at 
oppslutningen vil bli større enn ved møtet 2. mai. 
 
3) Medlemsverving 
Tone Fredrikson, Erik Hestnes og Christian Berggrav vil jobbe videre med strategien for 
medlemsverving der synlighet er et viktig stikkord.   
 
4) Grunneiersamarbeidet av 07.05.02 
Hytteeiere som kjøper eller fester tomt etter 07.05.02 skal være medlem av en velforening. 
AHF kan være alternativet for de som etablerer seg i områder der det ikke er eller blir etablert 
lokal velforening. 
 
 
5) Eiendomsskatt 
Nord-Aurdal kommune har vedtatt eiendomsskatt og AHF vil forsøke å komme i dialog med 
politisk- og administrativ ledelse i kommunen.  Finn Kristian Aamodt vil sette opp en strategi, 
forhøre seg lokalt og trekke på flere ved behov.  I neste møte vil eiendomsskatt være et 
sentralt tema for å se hva vi kan gjøre – eventuelt arrangere et møte. 
 



Linker til mer informasjon: 
Vedtaket i Nord Aurdal kommune av 21.12.06;  www.nord-aurdal.kommune.no 
Brev fra vel til Trysil kommune i forbindelse med innføring av eiendomsskatt:  
www.trysil.kommune.no 
Regjeringens vedtak om eiendomsskatt: www.regjeringen.no – søk på eiendomsskatt 
 
 
6) Reguleringsplaner 
Det er flere høringsfrister i nær framtid.  Erik Hestnes og Erik Akre vurderer om AHF bør 
sende uttalelser. 
 
Eivind Akervold er positiv til et møte med AHF.  Det er ønskelig med informasjon om og 
gjensidig forståelse av aktuelle planer.  
 
 
7) Nord-Aurdal kommune 
Tema for et eventuelt møte sees i sammenheng med hva vi kommer fram til når det gjelder 
eiendomsskatten. 
 
 
8) Båndtvang 
Saken er ikke forelagt AHF. AHF tar heller ikke noe initiativ i saken, men vil oppfordre alle 
til å følge de retningslinjene som blir vedtatt. 
 
 
9) Løypelaget 
Her vil representantene hytteierne har i styret i løypelaget  (Erik Hestnes og Christian 
Berggrav) jobbe for en positiv utvikling av løypenettet på åsen . 
 
 
10) Internettside 
Knut Nes vil komme på vårt neste møte for å informere og få innspill til nettsiden. 
 
 
 
 
Hagan 28.05.07 
 
 
Kristin Grøstad 
 


