
Aurdalsåsen Hytteforening  
       Aurdalsåsen, 30. desember 2018 

Referat Styremøte 30. desember 2018 – Danebu kl. 1300-1500 
Tilstede: Elisabeth Kerr Eckbo, Knut Nes, Nils Vogt, Johan Mohn, Kjetil Foyn, Haakon Thaulow 
(referent) 
 
Fraværende: Trond Bjerknæs, Terje Evensen, Svein Svarstad 

Overskrifter tilsvarer tekst i innkalling.  

1. Plan for årsmøte, valg av styremedlemmer 
Det er for tiden ingen valgkomite i AHF, så styret fungerer som en slik. På neste styremøte (6. 
februar) vil vi forhåpentligvis ha en oversikt slik at styret kan forelå et nytt styre for årsmøtet. 
 
Spørsmålet om leder ble også drøftet. Det er et eget valg av leder på årsmøtet.  
 

2. Representant til VHF (Valdres Hytteforum) som har årsmøte 12.januar 2019. 
Knut meddelte at han ikke kan forbli i VHF når han går ut av styret i AHF. Det ble 
meningsutvekslinger om nytten av VHF i forhold til AHFs kjerneoppgaver. Det var enighet om 
nytten av å være godt representert i VHF fra AHF. Styret har ikke klart hvem som bør overta 
etter Knut. Knut og Elisabeth vil representere AHF i VHFs årsmøte 12 januar. Det meddeles 
der at AHFs representasjon i VHF fremover vil bli avgjort på AHFs årsmøte i påsken.  
 
Arbeidet i VHF vil være på et overordnet plan med regionen/fylket/andre foreninger med 
stort geografisk/medlemsmessig omfang.  Også inn mot nasjonale aktører kan det bli arbeid, 
f.eks. i forbindelse med Stortingsmelding om friluftsliv/naturvern og lignende. 
Det ble påpekt av det var viktig med et dedikert sekretariat i VHF. 
 

3. Storstøllie Øst, oppdatering og plan fremover 
Formannskapet i NAK har mot rådmannens innstilling vedtatt å gå inn for å behandle 
reguleringsplanen selv om det aktuelle området er et LNF-område utenfor gjeldende 
kommuneplans arealbestemmelser.  
 
Når reguleringsforslaget fra utbygger skal ut på høring, vil AHF være høringsinstans.  
Det er høringsdokumentene AHF vil måtte foreholde seg til. Det vil bli særlig interessant i 
hvilken grad det planlagte nye høydebassenget vil bli brukt i argumentasjonen fra 
kommunen. Vi bør forberede oss slik at vi er beredt til å  
komme med eventuelle faglig godt begrunnete motforestillinger. Kjetil og Haakon tar 
kontakter for å kartlegge kompetanse som kan brukes. Nils Vogt følger opp saken på vegne 
av styret. 
 

4. Samarbeide med NAK (Nord-Aurdal kommune), etablere Nord Aurdal Hytteforum? 
NAK har pålagt (i høst) administrasjonen (rådmannen) å komme med forslag til 
samarbeidsavtale mellom hytteeiere og NAK. Prosesser om slikt samarbeid er kommet godt i 
gang i andre Valdreskommuner, - NAK synes å ligge litt etter.  
Om det skal dannes et Nord-Aurdal Hytteforum bestående av AHF og øvrige hyttevel i 



kommunen vil måtte avvente utviklingen og primært rådmannens planer for hvordan 
han/administrasjonen vil gripe det an. Elisabeth tar kontakt med rådmannen og etterlyser 
fremdrift i saken og sier at AHF som største enkeltaktør gjerne vil bidra til å samle 
hytteinteressene i kommunen, evt. i et Nord Aurdal Hytteforum. Foreløpig er AHF villig til å 
være forhandlingspart i denne saken med NAK. Knut har kontaktliste over andre hyttevel og 
veilag, og følger gjerne opp saken fremover i forhold til andre hyttevel. Styret må vurdere om 
en tilslutning til et Nord-Aurdal Hytteforum krever endring i vedtektene og evt. fremme 
forslag om dette til årsmøtet. 
 

5. Trepartssamarbeid: grunneiere, kommunen og AHF  
Her foreligger det brev fra AHF og svar fra kommunen, som mener at initiativet til samrådet 
må komme fra AHF; kommunen ønsker å være passivt med som «aktiv lytter».  Viktig å ha 
godt grunnlagsmateriale før møtet; bla ønskelig med et oversiktskart der antall hytter 
kommer frem. Det har vist seg å være vanskelig å få oversikt over antall hytter i AHFs 
område, men NAKs planavdeling er på saken for oss. VKR – (renovasjon) kan ikke oppgi tall. 
Elisabeth følger opp saken. 
 

6. Eventuelt 
a)  Utelys: Svært ulike regler i vårt område, - nyere reguleringsplaner har bestemmelser 
(eks Storstøllie).Det er forbud mot bevegelsessensorer.. Det var enighet om at det er 
vanskelig å gjøre noe annet enn å henstille om demping av utelys. Henstillingsmailer til de 
ulike veilag blir imidlertid lite fulgt opp, - dette er et generelt problem. 
b) Frenningen vannverk. På siste årsmøte ble det gitt en bred orientering fra styreleder i 
vannverket Einar Holmefjord. Det ble der sagt at det ville komme mere info om 
varslingsopplegg og om hvem som skulle kontaktes ved feil. Kjetil tar kontakt med 
Holmefjord om dette. 
c) Stier og sykkelveier. Kan være aktuelt å tegne inn viktige og mye brukte stier på et 
kart  
d) Musikkinnslag på årsmøtet. Elisabet arbeider med konkrete forslag. Det har vist seg 
viktig for å trekke folk til møtet   

 


