
Styrereferat 9/2 2004 

Styremøte 09.02.04 hos Nils Sejersted. 
 
Tilstede: Erik Hestenes, Georg Peterson, Helge Hveem, Anne Helene Jahren, Steinar Harstad, Nils Sejerstad, 
Roar Svartdahl, Bjørn Hanssen. 
Forfall: Fredrik Langballe. Referent: Bjørn Hanssen. 
 
1 Referat fra forrige møte ble godkjent 

2 Erik Hestnes har kontaktet kommunen for å få stilt kartdata til disposisjon. 
Målet er å få utarbeidet et detaljert kart over ”vårt” område, som bl.a. viser  
stier, løypetraseer, kulturminner etc. Kommunen har svart imøtekommende. Foreningen har skaffet til veie 
kartdata for topografisk kart i målestokk 1:50 000. Dette er kartdata som vil være grunnlaget for inntegning av 
skiløyper. Kommunen bør på sin side, etter foreningens mening, stille grunnlagsdata for Økonomisk kartverk til 
disposisjon for foreningen til dette arbeidet. Georg Peterson og Erik Hestens tar kontakt med kommunen om 
dette. Foreningen antar at også kommunen vil ha nytte av et slikt kartverk. 

3 Helge Hveem har skrevet til Valdres Renovasjon vedrørende utplassering  
av søppelcontainere. Foreningen ønsker ikke en desentralisert utplassering. Det viktigste er at det blir en godt 
plassert, skjermet og velfungerende containerplass som tilfredsstiller estetiske og hygieniske krav. Det kan 
vurderes om det er behov for en containerplass nr. to, i så fall i Danebu-området. 

4 Helge Hveem og Nils Sejerstad har vært i møte med rådmann og 
ordfører. De har orientert om foreningens virksomhet.  
Referat fra møtet vil bli sendt til ordføreren. 

5 Roar Svartdahl orienterte om sin kontakt med representanter for  
løypelaget og Fjellparken, henholdsvis Rolfsen og Akervold.  
Løypelagets økonomi er bekymringsfull, ikke minst fordi både Aurdal Aktiv 
og Alpinanlegget ikke lenger vil bidra med penger. Løypelaget har 
dessuten gjeld. Foreningen er invitert til et møte med løypelaget den 21.02. 
På dette møtet stiller Georg Peterson og Roar Svartdahl. Det bør vurderes 
om foreningen bør få en formell status i løypelaget. Det bør være naturlig 
siden foreningens medlemmer både er sterkt interessert i å opprettholde 
et godt løypenett, og fordi foreningens medlemmer allerede i dag bidrar 
frivillig med penger til løypelaget. Roar tar kontakt med Løypelagets leder Dag Rolfsen, for å få forsikring om at 
løypene blir vedlikeholdt som vanlig. Dette bør skje før foreningen sender en oppfordring til sine medlemmer om å 
bidra med støtte til løypelaget, for denne sesongen. 
Akervold har sendt et ”åpent brev” til Svartdahl der perspektiver og muligheter for utvikling i Aurdalsåsen blir 
trukket opp.  

6 Steinar Harstad orienterte om foreningens Web-side. Den er nå etablert og fungerer. Styrereferatene bør legges 
ut når de er godkjent av formannen. 
Web.adressen er: www.aurdal-hytteforening.no 
 
7 Det kommende årsmøte og behovet for en valgkomite ble diskutert. Roar 
Svartdahl, Bjørn Hanssen, Helge Hveem og Georg Peterson antas å være på valg. Svartdahl, Peterson og 
Hveem ønsker gjenvalg, Bjørn Hanssen ønsker ikke. 
 
Neste styremøte torsdag den 04.03.04 kl. 19 hos Helge Hveem, Peiks vei 10, Bekkestua 

 


