
Styrereferat 11/3 2004 

Aurdalsåsen Hytteforening 
 
Styremøte torsdag 11. mars 2004 Hos Helge Hveem 

Referat 

Tilstede: Steinar Harstad, Erik Hestnes, Helge Hveem, Anne Helene Jahren, Georg Peterson og 
Roar Svartdahl.  

Forfall: Bjørn Hanssen, Fredrik Langballe og Nils Sejersted. 
 
1. Referat fra forrige styremøte 9. februar ble godkjent. 

2. Orienteringer. 
a) Referat fra møte med ordfører og rådmann i Nord-Aurdal kommune i januar er foreløpig å 
betrakte som internt. 
b) Foreningen har anmodet om å få slippe å betale kommunen for kart over Aurdalsåsen. 
c) Ad behandlingen av det planlagte Freningen vannverk: Georg Peterson og Nils Sejersted vil 
møte de ulike partigruppene i kommunen til møte. 

3. Løypelaget. 
Peterson og Svartdahl møtte som observatører på møte i løypelaget den 21. februar. Det vil bli 
innkalt til nytt møte i laget den 22. mars med sikte på å beholde alle de relevante 
næringsdrivende som medlemmer. Foreningens fremtidige deltakelse i løypelaget vil bli vurdert 
av styret i lys av utviklingen og et forslag fremlagt for foreningens årsmøte i vår. Det vil bli sendt 
ut informasjon til medlemmene med sikte på å få disse til å bidra til løypelaget på frivillig basis. 
Det arbeides med å få befestet medvirkning fra velforeninger i området sør for Bjørgovarden til 
laget; Etnedal kommune bidrar allerede med et beløp. Peterson møter på foreningens vegne i 
møtet den 22.3. 

4. Utviklingsplaner – Eivind Akervold. 
Styret har mottatt et notat fra investor Eivind Akervold om dennes ideer og planer for utvikling av 
området Lomtjern – Valdres Alpingrend. Styret tar notatet til etterretning. 

5. Storstøllia. 
Storstølknatten A/S, som har opsjon på kjøp av Storstøllia, har skrinlagt de opprinnelige planer 
om utbygging av området. I stedet ønsker man en begrenset utbygging som tar hensyn til stier. 
Styret drøftet den fremlagte skisse uten å trekke noen konklusjon. Denne vil være en sak for 
årsmøtet. Dog er det uttalt fra ulik medlemshold i etterkant at styret bør ha en kvalifisert mening, 
helst i forkant av de lokale årsmøter som avholdes i påskeuken; slik at men eventuelt kan gi en 
tilbakemelding  

6. Årsmøtet. 
Det tas sikte på å avholde foreningens årsmøte i mai eller juni, dato avhengig av høringsfrist for 
det endelige forslag fra Nord-Aurdal kommune til kommunedelplan. 

7. Neste styremøte blir tirsdag 6. april på Petersons hytte kl. 1600. 

8. Eventuelt. 
a) Det er inngått avtale med Au’blikket om fast spalte og annonsering mot å yte et beløp i støtte til 
utgivelsen. Det utarbeides informasjon fra foreningen til påskenummeret. 
b) Danebubakken. 
Det er tatt initiativ ved to medlemmer av Freningvegen vel til å gjenreise skitrekket i 



Danebubakken. En realisering vil basere seg på et trekk som kan fåes gratis fra Filefjell, og 
forutsetter Danebus medvirkning som grunneier. 
Styrets leder vil ivareta kontakten med initiativtagerne, og vil holde styret – og etter hvert 
medlemmene – oppdatert på prosjektets videre utvikling. 
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