
Gråndalsvegen Vel  
 
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 3. april 2010, Danebu 

 

Tilstede: 34  personer møtte. Ca 30% av hytteeierne var representert. Været var bra på morningen, men en del 

skyer kom sigende mens vi var på møtet, så det virkelig praktfulle påskeværet uteble denne påskeaften. 

 

Erik Hestnes ønsket velkommen og oppfordret samtidig alle til å skrive opp/korrigere sin e-post adresse på lista 

som ble sendt rundt. Bruk av e-post forenkler utsendelse av informasjon til medlemmene vesentlig. 

 

Møteleder: Erik Hestnes 

Referent: Petter Dybvig 

 

1. Innkalling og dagsorden. 

 Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. 

 

2. Årsmelding og referat fra årsmøtet 2009. 

 Årsmeldingen og referatet ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer: 

I. I forbindelse med Årsmeldingen pkt 3 (Bommen), ble det fremmet ønske om å sette 

telefonnummer til kontaktpersoner ved evt. strømstans eller feil, på kode boksen.  

II. I forbindelse med pkt 13 (E-post adresser), ble det fremmet ønske om at styret kan sende 

ut info via e-post litt oftere. 

 

3. Regnskap for 2009. 

 Regnskapet for 2009 ble gjennomgått og godkjent med følgende bemerkninger;  

I forbindelse med at det i regnskapet er lagt til et påslag på 25 % for brøyting og 

vedlikehold, ble det kommentert at privat brøyting bør skilles ut bedre. Styret stadfestet at 

det vil bli gjort.  Årsmøtet godkjente regnskapet slik det er gjort for i år.  

 

4. Budsjett for 2010. 

 Bruplata ved Damtjernosen 

I. I forbindelse med at bruplata ved Damtjernosen er gammel og ”morken” fikk styret 

fullmakt til på innhente anbud på ny bruplate. Info om kostnad vil bli sendt medlemmene 

via e-post når prisoverslag foreligger. Det ble besluttet at egen ekstraordinær faktura vil 

bli sendt for å dekke denne kostnaden. 

II. Bokførte utgifter faktureres i utgangspunktet etter samme prinsipp som for 2009. Påslag 

for forventede merutgifter til brøyting og vedlikehold av felles veggrunn er satt til 25 %.  

Nødvendig påslag for privat brøyting justeres innenfor same ramme. Årsmøtet godkjente 

dette uten ytterligere bemerkninger. 

 

5. Valg. 

Erik Hestnes, Kirsti Bull Flesland og Tron Hovde var på valg.  

Erik Hestnes ble enstemmig gjenvalgt til leder for 1 år. 

Kirsti Bull Flesland ble gjenvalgt til styremedlem for 2 år. 

Tron Hovde ble gjenvalgt 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 Vel - Orienteringer. 

 

Brøyting og vedlikehold av Gråndalsvegen 2009/2010 

 Dette punktet er godt beskrevet i årsmeldingen. 



 Kvitingvegen har vedtatt å installere automatbom.  Den blir sannsynligvis satt opp i løpet av 

sommeren 2010. 

 Det skal legges mer grus på Gråndalsvegen i løpet av sommeren 2010 

 Sommer vedlikehold som kan utføres av den enkelte; lag små grøfter hvis det oppstår vanndammer 

i veien, fjern trær og kvister som henger ut i veien.. 

 Brøyting fungerer bra. Erik Onstad kan kontaktes hvis behov for brøyting midt i uka. 

 

7. Aurdalsåsen - orientering. 

 Det oppfordres til at den enkelte gir et bidrag til løypelaget. 

 Svein Svarstad og Gerda Grøndahl har blitt valgt inn i styret i Aurdalsåsen hytteforening. 

 Følg med på Aurdalsåsens hytteforening sine hjemmesider: http://ahf.aurdalsasen.no/ 

 

 

8. Eventuelt/innkomne forslag. 

 Det ble foreslått at styret skulle se på muligheten for å etablere en egen hjemmeside for 

Gråndalsvegen Vel. 

 Valdresmarsjen er i ferd med å forvitre. Iver Thomle gir seg. Arrangementskomiteen ønsker flere 

frivillige. Ta kontakt med Svein Svarstad eller Kristian Berggrav hvis du ønsker å bidra. 

 

 

Ytterligere forelå ikke til behandling. 

 

           Styret 

 

 

http://ahf.aurdalsasen.no/

