
 

Styrereferat 3/9 2004 

Styremøte avholdt i Aurdal 

Tilstede: 
Styremedlemmer: Anne Helene Jahren, Georg Peterson, Roar Svartdahl, Nils Sejersted og 
Fredrik Langballe.  
Varamedlemmer: Steinar Harstad, Gunhild A. Dalen. Forfall. Helge Hveem og Erik Hestnes. 
Saker:  
1. Referat fra årsmøtet ble godkjent.  
 
2. Styret konstituerte seg med følgende valg:  
Leder: Georg 
Nestleder: Helge Hveem 
Sekretær: Fredrik Langballe 
Kasserer: Erik Hestenes (forslag) Det ble foreslått å kjøpe EDB-program medlemskartotek. 
 
3. Saker for styret framover: 
· Kontakt med velforeninger. Styret planlegger et kontaktmøte der ledere i velforeninger inviteres 
til å drøfte hvilke saker som skal prioriteres. Møtet blir AHF styre/m vel 15. eller 16. november kl 
17.30 i Nils Seierstads kontorer Ruseløkkvn 36 Vikatorget 5.etg/resepsjon i 10.etg.  
· Løypelagets status, barnebakken, posten inn i fjellet, vannsituasjon, løyper og stier. Fange inn 
andre innspill. 
· Oppfølging kommunedelplan – brev til kommunestyremedlemmene utformes av leder. 
· Kontaktarbeide med løypelag - Georg - Roar Styremøte Marit Akervoll styreleder. Deleiere er 
Nythun, Danebu og Aurdal fjellpark 
· Kontaktarbeide med vegstyret - infrastruktur ellers (Renovasjon, el-verk, post, mv.) Helge, 
Steinar.  
· Foreningsutvikling Fredrik (medlemsregister, hjemmeside), Georg (Au’blikket) Foreningskart 
(Erik, Anne Helene)  
· Informasjon 
· Medlemsverving 
· Stier og kulturminne: Gunhild og Erik 
· Historikk: Helge bes skrive kortfattet historikk og Styrets standpunkter. 
· Vannverk: Nils, Georg. 
· Åpent orienteringsmøte planlegges i romjulen  
· Videre utvikling av vår Webside. Event kontakt med TB5 ved: Meland. 
 
Kommunedelplanen er behandlet i formannskapet og behandles i kommunestyret 15/11 04 
 
Foreningen ser som den mulighet som er før dette er event å skrive i lokalavisen og 
kommunestyremedlemmer.  
Spesielt er det beklagelig at: 
- Fylkesmannens merknader er ikke tatt til følge 
- Foreningens hovedsyn er ikke referert 
- 30 meters korridorer for løyper og stier fra hytteområdene bør stå som prinsipp i 
kommunedelplanen og bør ikke overlates de enkelte reguleringsplaner. 
 
Neste styremøte tirsdag 26/10 19.00 Sted: Soria Moria konferansesenter, Holmenkollen om ikke 
annen beskjed gis. 
 
Referat ved Fredrik Langballe 


