Gråndalsvegen Vel
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 22. mars 2008 på Danebu.
Ca 35 personer møtte i praktfullt kaldt påske vær.
Erik Hestnes ønsket velkommen og oppfordret samtidig alle til å skrive opp sin e-mail adresse på lista som ble sendt
rundt. Bruk av E-mail forenkler utsendelse av informasjon til medlemmene vesentlig.
Etter en tradisjonell presentasjonsrunde gikk man i gang med gjennomgang av årsmøte sakene.
Møteleder:
Referent:

Erik Hestnes
Petter Dybvig

1.

Innkalling og dagsorden.
• Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2.

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2007.
• Årsmeldingen og referatet ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer:
o Det er fortsatt uklart om bommen i Kvitingvegen holdes stengt. Hvis den er åpen er det fri
adgang til Gråndalsvegen selv om vår bom er låst. Årsmøtet ønsker at Styret tar kontakt med
Vegstyret for Kvitingvegen for å få til en bedre løsning som hindrer gjennomgangstrafikk.
o Vår egen bom låses fortsatt i nedre stilling ved strømbrudd. Blir du sperret inne så ring
Valdres Installasjon tlf: 61 36 28 00 eller Gunnar Dieserud tlf: 95 05 80 06 eller
Erik Hestnes tlf: 41 85 79 22
o Brøyting: Veien er brøytet bra, vær oppmerksom på at det er løse kanter. Årsmøtet ønsker at
det settes ut flere brøytestikker neste vinter.

3.

Regnskap 2007.
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent uten bemerkninger. Likviditeten er god.
Tilleggsinfo som ble gitt under møtet:
• Sluttfaktura på ca kr 10000,- for bommen er nå betalt. Årets egentlige underskudd er derfor kr 7373,-.
• Det betales årlig ca kr 1100,- i strømutgifter knyttet til bommen.
• Det betales årlig ca kr 900,- til Vaktsentralen for utrykning i tilfelle sykdom, brann etc.
• Det betales årlig ca kr 1000,- til Valdres Installasjon for å endre bom koden.
• Det ble i 2007 gjort en engangsbevilgning på kr 5000,- til ”Tidlig løypa” nordover

4.

Budsjett 2008.
• Bokførte utgifter faktureres i utgangspunktet etter samme prinsipp som for 2007. Eventuelt med et
mindre påslag for forventede merutgifter til brøyting og vedlikehold. Årsmøtet godkjente dette
prinsippet uten bemerkninger.

5.

Valg.
Erik Hestnes, Kirsti Bull Flesland og Ellen Matheson Hallan var på valg.
Erik Hestnes ble enstemmig valgt til leder for 1 år.
Kirsti Bull Flesland ble valgt til styremedlem for 2 år.
Ellen Matheson Hallan går ut av styret etter eget ønske.
Tron Hovde ble valgt til styremedlem for 2 år.
Velforeningens styre består av:
• Erik Hestnes (leder)
• Jens Bull (Styremedlem)
• Kirsti Bull Flesland (Styremedlem)
• Tron Hovde (Styremedlem)
• Petter Dybvig (Styremedlem)

6.

Gråndalsvegen - Orienteringer.
Brøyting og vedlikehold av Gråndalsvegen 2007/2008
• En del sommervedlikehold er utført; grusing, drenering, fjerning av steiner etc, I løpet av sommeren
2008 er det tanken å prøve å få bukt med det tilbakevendende problemet på myra ved avkjøringen til

•
•

•
7.

Eriksrud. Dessuten høvling og grusing. Brua på myra et stykke inn i Gråndalen må på sikt også
forsterkes.
Årsmøtet ytret bekymring for all tungtransport over brua ved bekken ved Damtjern. Årsmøtet ønsker at
styret skal ta kontakt med entreprenør/utbygger ved Damtjednet vest og informere de om at brua er
bygd for et akseltrykk på 3 tonn og at vi anbefaler at de forsterker brua før den blir skadet.
Desentralisert søppeltømming og kildesortering:
o Det skal etableres 6-7 nye søppeltømmingsplasser etter sommeren.
o Det er planlagt en plass på vår side av bekken ved Damtjern. Årsmøtet ønsker at det jobbes
for at søppelplassen blir liggende der den er i dag.
Brøyting fungerer bra. Erik Onstad kan kontaktes hvis behov for brøyting midt i uka. Tlf: 99 44 68 44.

Aurdalsåsen - orientering.
o Tidlig løypa fungerer bra.
o Løypelaget legger opp til 2 dugnader i høst. En siste helgen i høstferien (uke 40) og en 14
dager før høstferien.
o Løypa fra termometeret og bort til Pilset kjøres av grunneier selv – av og til.
o Hytteforeningen har valgt nytt styre. Erik Hestnes ikke lenger leder. Utbyggerne ønsker å
omregulere store deler av området rundt Danebu til hyttebygging i stedet for å satse på
infrastruktur og utbygging av alpinanlegget. Bygdefolket har nå kommet på banen. Ønsker å
se en helhetlig reguleringsplan fra kommunen.

Ytterligere forelå ikke til behandling.
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