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AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
REFERAT - ÅRSMØTE 12. APRIL 2017 

 
 
Sted/tid: Danebu - konferanserommet kr 17:00 
Til stede:  44 medlemmer (ekskl. Styremedlemmer)  
 
 
 

0. Velkommen 
Styrets leder Elisabeth Eckbo ønsket velkommen og presenterte årets kortreiste kulturinnslag, 
Ragnhild og Eldbjørg Hemsing som ga oss en herlig minikonsert med stykker av Mozart, Bull 
og Haydn til begeistret applaus. OBS: Neste års Hemsing-festival arrangeres i uke 8! 
 

1. Dagsorden 
- Innkalling til årsmøtet ble godkjent.  
- Elisabeth ble valgt til møteleder.  
- Som referent ble valgt Harald Dahle og Stig Støme ble oppnevnt til å signere referatet 

sammen med referent. 
- Årsberetning er lagt ut på AHF’s hjemmesider og ble godkjent.  
- Regnskapet ble gjennomgått av Olaf Valeur.  
- Revisors beretning ble referert. 
- Regnskap for 2016 og budsjett for 2017 ble godkjent.  
- Årskontingent forblir uendret, kr 50 for Vel og Veglags-medlemmer, kr 100 for 

individuelle medlemmer.  
 

2. Styrets og medlemmers fremlagte saker 
 
Ingen saker fremlagt fra medlemmer; fra styret opplyses at det er flere hytteforeninger i 
emning i Nord-Aurdal kommune. Til nå har AHF vært dominant i relasjon til kommunen og 
AHF vil søke samarbeid og informasjonsutveksling med andre hytteforeninger, i tillegg til 
deltakelsen i Valdres Hytteforum/VHF.  
 
Vedtak: AHF inviterer andre lag og foreninger til et felles forum 1-2 ganger pr år (N-A 
hyttenettverk) for å koordinere virksomheten overfor NAK 
 

3. Valg av styreleder  
Gerda Grøndahl presenterte valgkomiteens innstilling.  
Elisabeth Eckbo ble gjenvalgt til styreleder.  
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4. Valg av styre 
Styret fikk følgende sammensetning:  
Elisabeth Eckbo  Gjenvalgt for 1 år, leder 
Knut Nes   Gjenvalgt for 2 år 
Nils Vogt    Ny for 2 år 
Haakon Thaulow  Ny for 2 år 
Johan Mohn   Ikke på valg i år 
Harald Dahle   Ikke på valg i år 
 
Varamedlemmer: 
Svein Svarstad  Valgt for 2 år 
Gerda Grøndahl  Valgt for 1 år 
 

5. Valg av revisor  
Revisor Trond Stang ble gjenvalgt. 

6. Valgkomite 
Ny valgkomite: 
Styret tar opp med samtlige tilsluttede hyttevel og –veilag, som hver oppfordres til å finne 
minst 1 kandidat. Styret koordinerer deretter innstilling til årsmøtet. 

Årsmøtet ble avsluttet med at Gunnar Fredrikson ble minnet for sin gode innsats i styret, og 
Olaf Valeur ble takket for sin lange virksomhet i styret. 

Årsmøte avsluttet.  

 
INFORMASJON OM VALDRES HYTTEFORUM (VHF) 
 
Knut Nes informerte fra VHF. En milepel ble passert ved årsskiftet ved at VHF nå har egen 
representasjon i Valdresrådet – det øverste regionale styringsorgan i Valdres. Den plattformen 
skal deltidsinnbyggerne benytte aktivt.  
 
 
Informasjon fra Løpelaget (AKL) 
 
Arne Nybråten fortalte om aktiviteter i Løypelaget. På grunn ny vinterbrøyting må løyper 
legges om, noe som krever maskinelt utstyr og kostbare løyver fra kommunen for hvert tiltak. 
Skriftlige avtaler med alle berørte grunneiere mangler og er fortsatt et problem. Hyttefolket 
forventer stadig bredere og bedre løyper.  
Løypelaget regner at ca 90 % av hytteeierne er med på løypeavgiftene med variable beløp.  
Årets sesong er hemmet av lite snø og svært variable temperaturer. Løypenettet påregnes 
vedlikeholdt 2 helger etter påske.  
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Informasjon fra ordfører Inger Torun Klosbøle: 
 
Ordføreren svarte på spørsmål omkring ny kommunal planstrategi for kommende 4 års  
periode etter høstens valg. Som den største hyttekommunen i det største hyttefylket (ca 4500  
hytter/fritidsboliger) er hyttefolket i realiteten ikke omtalt, noe ordføreren er klar over og  
håper på bedring i fremtiden hvis/når planleggingskapasiteten i kommunen bedres.  
 
Knut Nes opplyste at AHF har sendt inn sine innspill til de 2 kommunedelplanene som er 
aktuelle for deltidsinnbyggerne: KIF (kultur, idrett og friluftsliv) og HO (helse og omsorg) – 
begge dokumentene ligger på AHFs hjemmesider. Igjen etterlyste AHF en masterplan for 
stier, turveier og skiløyper og at nye reguleringsplaner tegner inn dette og tar vare på gamle 
stier og løyper. Som eksempel ble nevnt at det tok 10 år å få lagt om en enkelt skiløype.   
 
Aurdalsåsen, 12 april 2017 
 
 
 
Harald Dahle      Stig Støme 
Referent       
 
 
Vedlegg:  
Liste over fremmøte medlemmer 
 


