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Tilstede: Gunhild Akervold Dalen, Ole Feet, Erik Hestnes, Helge Hveem, Georg Peterson og 
Roar Svartdahl. 
Forfall: Erik Akre (fast møtende 1. vara) og Nils Sejersted. 2. varamedlem Einar Kilde måtte 
også melde forfall. 
 
1. Dagsorden godkjent. Referat fra siste styremøte forelå ikke og vil bli utsendt og behandlet 
på neste møte. 
2. Interne styrevalg. 
Styret valgte enstemmig Georg Peterson som nestleder for ett år og Gunhild Akervold Dalen 
som kasserer, også for ett år. Nils Sejersted fortsetter som sekretær i styret. 
3. Oppfølging av årsmøtesaker. 
· Danebuvegen. Hveem og Sejersted har sendt brev til styreleder for Danebuvegen A/S, 
Halvor Tangen, og reist spørsmål om fullføring av oppgradering av vei og anlegg av gangvei, 
vedlikehold, bomavgift/støtte til løypelaget, og hytteeieres rett til representasjon i styret. 
I sitt svar skriver Tangen 1) at sluttføring av vei og gangvei må utstå til 2006 grunnet svekket 
inntjening på bomavgift siste år, 2) at det i 2005 blir gjort en større innsats for vedlikehold, 3) 
at innføring av en ekstra bomavgift til støtte av løypelaget fortsatt støter på juridiske 
problemer, og 4) at hytteeierne har 1 representant i styret for vegen, men at vedtektene sier at 
vedkommende må være bosatt i Aurdal. Det vises også til ideer om å flytte containerne, 
eventuelt til de ulike felt i åsen noe foreningens styre tidligere har gått imot. 
Hveem følger opp saken i samarbeid med Sejersted. 
· Vannverk. Georg Peterson oppdaterte styret på utviklingen i saken og viste til at det pågår 
forhandlinger mellom Freningen vannverk AS og Aurdalsåsen Vannverk AS. En avklaring 
ventes i nær fremtid. 
· Løypelaget. Lagets styre har bedt AHF om å medvirke til at hytteiernes bevilgninger/støtte 
til laget forskutteres. Styret ønsker å drøfte en slik løsning under forutsetning av at det legges 
frem budsjett og revidert regnskap før saken eventuelt tas opp med medlemmene i AHF.  
Det tas kontakt med LL med sikte på å få bistand til å utarbeide det planlagte løype- og stikart 
(se under). Det tas også sikte på å bistå laget med kvisting og merking ved dugnad.  
Georg Peterson fortsetter som observatør i laget. 
· Nytt kart. Styret drøftet status for arbeidet med et oppdatert og tilfredsstillende kart og 
presiserte at det er ønskelig at dette blir forsert i sommer. Samtidig må det tas hensyn til 
begrensninger på retten til å produsere kart, behov for grunneieres tillatelse etc. 
Erik Hestnes utarbeider en plan for dette arbeidet med sikte på en presentasjon av det for et 
medlemsmøte ultimo august. 
4. Arbeidet med plan for Danebuområdet/’Triangelsamarbeidet’. 
Styret har sendt en kommentar til planlegger av utbyggingen Storstøl-knatten AS innen fristen 
25. april med kopi til N-A kommune; kommentaren er også sendt til Prevista AS som 
planlegger for Danebu, Opheim og Synstelien. Kommentaren bygger på tidligere innspill og 
understreker at de enkelte utbyggeres planer må samordnes slik at utbyggingen får et helhetlig 
preg som avveier utbyggernes interesser i forhold til andre hensyn innenfor rammen gitt av 
Kommunedel- 
planen. 
Styreleder har fulgt opp ønsket om et møte med utbyggerne innkalt av kommunen og avventer 
beskjed om dato. Det er viktig at AHF fremmer alle de punkter det er enighet om innen 



foreningen, så som sikring av parkeringsplasser for tilreisende, planfri kryssing ski/biler og 
sikring av Langelinie som utgangsåre for turer når service-enheter anlegges langs eller i 
nærheten av denne. Styret vil i møter få avklart punkter der dets syn deles av de to 
utbyggergruppene.  
5. Informasjon fra AHF.  
Det tas sikte på en oppgradering og økning av informasjon fra AHF og til medlemmene samt 
andre interesserte. Medlemsverving utenfor ’kjerneområdene’ vil bli organisert i løpet av 
sommer og høst. Hjemmesiden skal oppgraderes; inntil ny web-redaktør er funnet blir Fredrik 
Langballe bedt om å forestå redaksjonen. 
6. Eventuelt. 
Behovet for bedre kontakt med grunneierne med sikte på å oppnå medvirkning praktisk og 
økonomisk ble drøftet. Det var enighet om at kontakten vedrørende løype- og stinettet skal gå 
gjennom Løypelaget og at kontakten om spørsmål vedrørende vei og containergrunn tas via 
Vegstyret.  
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