Gråndalsvegen Vel
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 11. april 2009, Aurdal Fjellkyrkje.
Ca. 40 personer møtte i praktfullt påske vær.
Erik Hestnes ønsket velkommen og oppfordret samtidig alle til å skrive opp sin e-post adresse på lista som ble
sendt rundt. Bruk av e-post vil forenkle utsendelse av informasjon til medlemmene vesentlig.
Møteleder:
Referent:

Erik Hestnes
Petter Dybvig

1.

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

2.

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2008.
 Årsmeldingen og referatet ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer:
o I forbindelse med punkt 4 (Sommervedlikehold) ble det tydeliggjort at Gråndalsvegen
stopper ved krysset rett ovenfor Bull. Grunneier er ansvarlig for vedlikehold av veien
videre.
o I forbindelse med punkt 7 (Containerplassering i Gråndalvegen) ble det lagt til at Styret
har som intensjon å påvirke plasseringen av containerne. Det ble videre informert om at
kildesortering vil bli innført for hytteeierne i løpet av sommeren 2009 og at man kan
levere søppel på Bjødneflata også på lørdager.

3.

Regnskapet for 2008 ble gjennomgått og godkjent uten bemerkninger.
Tilleggsinfo som ble gitt under møtet:
 Utgifter til drift av bommen er for 3 år. Driftskostnadene vil sannsynligvis gå noe ned. Erik H vil
overta jobben med å generere bom kodene. (Det betales årlig ca kr 1000,- til Valdres Installasjon
for å endre bom koden).
 Det oppfordres til at den enkelte gir et bidrag til løypelaget.

4.

Revisjon av ”Vedtekter for Gråndalsvegen Vel”
 Endringsforslagene i pkt 1, 3 og 7 godkjent uten kommentarer. Endringsforslaget i pkt 6 ble
godkjent etter noen klargjøringer. Det ble blant annet opplyst at: Engangsavgiften for bruksrett til
veien for nye tomteeiere for 2009 er fastsatt til kr 2000 for sone 1, kr 4000 for sone 2 og kr 6000 for
sone 3. Det ble presisert at avgift betales kun en gang, men ved seksjonering må det betales avgift
for nye boenheter.
o
Budsjett 2009.
 Bokførte utgifter faktureres i utgangspunktet etter samme prinsipp som for 2008. Påslag for
forventede merutgifter til brøyting og vedlikehold er satt til 25%. Årsmøtet godkjente dette uten
bemerkninger.

5.

6.

Valg.
Erik Hestnes, Jens Bull og Petter Dybvig var på valg.
Erik Hestnes ble enstemmig valgt til leder for 1 år.
Jens Bull ble valgt til styremedlem for 2 år.
Petter Dybvig 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)

7.

Gråndalsvegen Vel - Orienteringer.
Brøyting og vedlikehold av Gråndalsvegen 2008/2009
 Kvitingvegen har vedtatt å installere automat bom (i løpet av sommeren).
 Vedlikehold som må utføres; Tetting av hull med grus, brua på myra et stykke inn i Gråndalen må
forsterkes og heves, bakken opp til Bull må det gjøres ”noe” med.
 Brøyting fungerer bra. Lite snø på forvinteren, men mye i februar/mars. Erik Onstad kan kontaktes
hvis behov for brøyting midt i uka.

8.

Aurdalsåsen - orientering.
 Løypelaget har fått inn noe mer penger enn forventet. Sannsynligvis nok til å dekke underskuddet
fra i fjor. Positiv utvikling.
 Løypelaget legger opp til 2 dugnader i høst. En siste helgen i høstferien (uke 40) og en 14 dager før
høstferien.
 Langeline/Alpinsenteret – Kommunen og E. Akervold samarbeider om hvordan dette området skal
utvikles videre. Ny planoppstart ble annonsert og kommentarer måtte derfor meldes inn til
kommunen på nytt. Velforeningen har sendt inn kommentarer på nytt.

Ytterligere forelå ikke til behandling.
Styret

