
Aurdalsåsen Hytteforening AHF 
 

Årsmøte Danebu 17. april 2019 kl 17 
 

Ca 60 personer tilstede. 
 
Kulturinnslag 
 
Elisabeth ønsket velkommen og introduserte årets kulturinnslag: Langleikspill 
av mor og datter Oddrun og Ingebjørg Hegge. De vil begge opptre på Jørn 
Hilme-festivalen i sommer. Jørn Hilme var spelemann i Valdres på 1700-tallet, 
og denne folkemusikk-festivalen er mellom de eldste i landet. 
 
Årsmøte 
 
1 Åpning 
 
Styreleder Elisabeth åpnet møtet og ble valgt til møteleder. Ingen anmerkninger 
til innkallingen, heller ingen innkomne forslag til behandling. 
 
2 Referent: Svein 
 
3 Signere referatet: Haakon + Svein 
 
4 Styret presentert 
 
5 Årsmelding 
 
Utbyggingsaktiviteter på Åsen gjennomgås som eget punkt v/Nils, se nedenfor 
 
Det er inngått avtale om trepartssamtaler mellom grunneiere, NAK og AHF, 
møte ennå ikke avholdt. 
 
Nord-Aurdal Hytteforum etablert etter iherdig og varig innsats av Knut. 
Omfatter ca 4500 hytter i 13 hytteområder i NAK. Formell samarbeidsavtale er 
inngått med NAK, signert 16. april. Når Øystre Slidre snart er klar, har alle 
Valdres-kommunene inngått avtaler med sine lokale hytteforeninger – det er 
historisk at alle hyttekommuner i en region etablerer avtaler med sine 
deltidsinnbyggere. 
 
Rådmannens SMS om revidert planstrategi og planer for bredbåndutbygging 
ble referert. 



 
Årsmeldingen ble tatt til orientering 
 
6 Regnskap, budsjett, revisjonserklæring  
 
Regnskapet og revisors erklæring ble gjennomgått og godkjent.  
 
Budsjett med uendret medlemskontingent og et lite overskudd. Regnskapet 
føres etter kontantprinsippet, og særlig inntektssiden er vil derfor variere med 
om innbetalinger skjer før eller etter nyttår. Kasserer vil prøve å følge opp dette 
slik at innbetalingene blir mest mulig perioderiktige. 
 
7 Utbyggingsaktiviteter 
 
Planene for Storstøllie Øst gjør at naturen sørøstover blir veldig belastet. 
Avtrykket er allerede blitt så stort at det merkes på dyre- og fugleliv. Videre 
fortetting er bedre enn å legge ut nye felt i dette området. Nytt kommunestyre 
og ny planstrategi for Åsen kan åpne for nye holdninger i NAK, rådmannen har 
allerede vist seg mer restriktiv enn ordfører og kommunestyret. 
 
Valdres Natur og Kultur har startet kartlegging av hvilke turområder som 
brukes. 
 
Erik Hestnes refererte at NAK avviste et innspill fra Gråndalsvegen Vel ifm den 
nye alpinbakken/trekket ble avvist fordi GV lå mer enn 2km fra anlegget. Dette 
er helt uakseptabelt idet alle hyttene på Åsen har hele åsen (15km2) som 
bruksområde, sommer som vinter. Selv om AHF er et felles talerør, er det 
naturlig og fritt frem for lokale Vel å gi innspill til høringer.  AHF er ingen 
protestforening og har i det store og hele stilt seg positiv til utbygging på Åsen, 
så lenge naturverdier og aktivitetsområder ivaretas på en rimelig måte både for 
nye og gamle deltidsinnbyggere. 
 
En av AHFs stiftere, Helge Hveem, mente NAK opptrer forskrekkelig arrogant. 
Kan AHF påvirke grunneier Opplysningsvesenets Fond til å bli mer 
bevaringsvennlig? De har vel ingen naturlig interesse av at Åsen bygges ned, 
snarere har de et offentlig forvaltningsansvar. Eivind Akervold har en 
(opsjons?-)avtale om Storstøllie Øst som løper til 2022, men salg er ikke 
besluttet. AHF bør ha en selvstendig dialog med OVF. 
 
Det er viktig at den kommende høringen om forslag til utbygging av Storstøllie 
Øst blir fulgt grundig opp. 
 



8 Valg 
 
Elisabeth og Knut, henholdsvis leder og styremedlem, trer ut etter lang og 
innsatsfylt tjeneste, Svein trer ut som vara. Terje trekker seg av private årsaker. 
 
Trude Nytrøen Pedersen trer inn etter Terje. Hun er grunneier og bosatt i Aurdal 
og vil gi styret økt innsikt og tyngde. 
 
Jens Bull blir ny vara. 
 
Styrets forslag til kandidater ble vedtatt med akklamasjon. 
 
Etter dette har styret følgende sammensetning 
 

Kjetil Foyn  
Nils Vogt  
Haakon Thaulow  
Johan Mohn  
Trond Bjerknæs  
Trude N Pedersen 

 Jens Bull (varamedlem) 
 
Styret konstituerer seg selv. 
 
9 Valgkomite 
 
Styret fortsetter som valgkomite 
 
10 Revisor 
 
Revisor ble gjenvalgt 
 
11 Årsmøtet avsluttet 
 
 
Orientering fra Løypelaget v/Jørgen Larsen 
 
 Økonomien er ok, Valdresmarsjen gir et godt bidrag, NAKs bidrag er 54000. 
Bidraget fra hver hytte bør ligge på 1000kroner, og vel-lagene må bidra til 



dette. Kan det søkes om tippemidler? Usikkert. 
 
Det blir kjørt opp 140-150 km løyper hvorav 4 km er på vei, resten i terreng. 
Dette stiller særlig krav til snømengde før preparering, og omfanget av 
tidligløyper blir naturlig begrenset. 
Løypelaget blir tatt med på høringer og samarbeider til vanlig godt med 
utbyggere slik at løypenettet ivaretas. 
 
Bygging av varmebu/dagsturhytte til erstatning for gapahuk ved f.eks. Smørli 
ble luftet. Ingen stor begeistring. 
 
Orientering om Danebuvegen v/Halvor Tangen 
 
Passeringsprisen som på 60-tallet var 10 kroner, ligger nå på 15-30 kroner 
avhengig av betalingsmåte: bomkort 15, mynt 20, SMS/VISA 30. 81502 
passeringer i 2018 ga en inntekt på ca 1,6 MNOK som i sin helhet går til drift 
og vedlikehold. Myndighetene setter begrensninger for direkte sponsing, men 
kreative søknader kan kanskje imøtekommes (konf Halvor Tangen). 
 
Det har vært en del problemer med betalingskort, brukeren må holde kortet 
stille i 5-6 sekunder ved leseren. Dobbeltbetalinger slettes. Sniking fotograferes. 
Det arbeides med forbedret betalingsløsning. 
 
Forbedring av bærelag fra kirken og videre mot og forbi Engadn ble etterlyst og 
vil bli satt på planen. 
 
Årets møte ble avsluttet med stående applaus for Elisabeth og Knut! 
 
   
 
 
 


