Gråndalsvegen Vel
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 23. april 2011, Danebu
Tilstede: 23 personer møtte. Ca 30 % av hytteeierne var representert.
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:
Referent:

Erik Hestnes
Petter Dybvig

1.

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

2.

Referat fra årsmøtet 2010.
 Referatet ble gjennomgått og godkjent.

3.

Årsmelding fra årsmøtet 2010.
 Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer:
I.
I forbindelse med Årsmeldingen pkt 3 (Bommen), ble det minnet om at telefonnummer til
kontaktpersoner ved strømstans eller feil på kodeboksen, fortsatt ikke er satt opp.
II.
I forbindelse med Årsmeldingen pkt 6 (Sommervedlikehold), ble det fremmet ønske om at
styret må få iverksatt forbedringsarbeidet på veien så tidlig som mulig våren/sommeren
2011. I tillegg oppfordres alle til å bidra med veivedlikehold innimellom, som for
eksempel å rydde, kutte kvister og lede vann vekk fra veien.

4.

Regnskap for 2010.
 Regnskapet for 2010 ble gjennomgått og godkjent.

5.

Budsjett for 2011.
 Budsjett 2011 baseres på regnskap 2010

6.

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

7.

Gråndalsvegen Vel - Orienteringer.
Brøyting og vedlikehold av Gråndalsvegen 2010/2011
 Erik Onstad kunne fortelle at han har hatt ca 30 brøyteturer som utgjør ca 90 timer. Forholdsvis
stille før jul. Tørr, kald snø stort sett hele sesongen. Erik anmoder hytteeierne om å redusere bruken
av grov pukk (0-32 mm og grovere) i innkjørsler. Dette for å redusere risiko for steinsprut fra
snøfreseren. Bruk størrelse 0-16 mm pukk som topplag.
 Brøyting fungerer bra. Erik Onstad kan kontaktes hvis behov for ekstrabrøyting midt i uka.
o Mobil: 99446844


Sommervedlikehold. Det skal legges mer grus på vegen i løpet av våren/sommeren 2011. Planen er
å legge mest mulig masse i hjulsporene, tette hull og skrape midten.



8.

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.

Aurdalsåsen - orientering.
 Det oppfordres til at den enkelte gir et bidrag til løypelaget. Det ble foreslått at Gråndalsvegen vel
bør vurdere å ta opp spørsmålet om fellesbetaling til løypelaget på neste årsmøte.
 Hytteeiere i hyttefelt etablert etter 2004 er pliktig til å betale inn til løypelaget.
 Kommunen ønsker ikke å støtte løypelagene.
 Valdres destinasjon får kr 500.000 til å fordele på kommunene.
 For øvrig ble det nevnt at det er gode muligheter for at Binhovdsbakken ikke blir brøytet til
vinteren. Da får vi tilbake den flotte løypetraseen vår.
 Damtjernløypa er nå registrert på kartet og på GPS tracking.
 Følg med på Aurdalsåsens hytteforening sine hjemme sider: http://ahf.aurdalsasen.no/

Ytterligere forelå ikke til behandling.

Det har forøvrig vært veldig lite snø denne påsken, men mange har gått turer på beina uten ski. Valdres Golf var
åpen med fine forhold! Ellers har det vært praktfullt å sitte ute i sola i kortbukse og bar overkropp.

Styret

