
Styrereferat 6/4 2004 

Referat fra Styremøte i Aurdalsåsen hytteforening den 06.04.04. 
Møtet fant sted på hytta til Georg Peterson. 
 
Tilstede: Roar Svartdahl, Fredrik Langballe, Helge Hveem, Georg Peterson, Erik Hestnes, Anne 
Jahren, Bjørn Hanssen, Steinar Harstad. 
Forfall: Nils Sejerstad. 
Referent: Bjørn Hanssen 
 
Referat fra forrige møte: 
Godkjent og lagt ut på hytteforeningens nettside. 
 
Kart over området:  
Kommunen har foreløpig svart nei på forespørselen om økonomisk bidra til å utarbeide et 
kartmateriale over området. Det vil vise eiendomsgrenser og kunne brukes til bl.a. å tegne inn 
stier og løyper, eksiterende og kommende. Erik Hestnes vil fortsatt arbeide med denne saken.  
Løypelaget: 
Foreningen håper at de ulike veglag og hytteforeninger informerer om løypelagets økonomi på 
sine respektive årsmøter som vanligvis finner sted i påsken. Foreningen oppfordrer til at hver 
hytte gir bidrag til løypelaget for inneværende sesong. Vi tillater oss å antyde kr. 500 pr. hytte 
som et passende beløp. Foreningen vil arbeide for en bedre og mer permanent finansiering av 
løypene. Vi vil søke å få utredet de juridiske mulighetene for en finansiering via vegbommen.  
 
Danebubakken: 
Noen hytteeiere har tatt et initiativ for å få tilbake det lille skitrekket i Danebubakken. Foreningen 
har foreløpig ikke engasjert seg i denne saken. 
 
Kommunedelplanen: 
Det forventes at Kommunedelplanen vil bli lagt ut til offentlig høring i slutten av april og at det vil 
bli en høringsfrist på 6 uker. Planene for utbygging av Storstøllia er en sentral del av 
Kommunedelplanen. Det forlyder at planene for utbygging av Storstøllia er vesentlig redusert. Det 
vil vise seg når planen blir lagt ut. Neste styremøte vil bli berammet så snart kommunedelplanen 
foreligger. 
 
Årsmøte: 
Årsmøtet 2004 ble var opprinnelig fastsatt til 29. mai kl. 16 (pinseaften) på Danebu. Pga. 
forsinkelse i når kommunedelplanen legges ut til høring, blir årsmøtet mest sannsynelig flyttet til 
juni. Dette kunngjøres så snart det er fastsatt 

 


