
Gråndalsvegen Vel  
 
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 7. april 2012, Danebu 

 

Tilstede: 31 personer hvorav 26 var stemmeberettigede. Det er totalt 66 hyttetomter som er bebygd og som 

benytter Gråndalsvegen.  

 

Erik Hestnes ønsket velkommen og oppfordret samtidig alle til å skrive opp hyttenavn og 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. Referat fra årsmøtet 2011. 

 Referatet ble gjennomgått og godkjent. 

 

3. Årsmelding 2011/2012. 

 Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer: 

I. Det er innhentet priser på ny bruplate ved Damtjernosen. Prisinformasjon er distribuert via 

e-post. Bruplata blir dimensjonert for å tåle 20 tonn akseltrykk og med 30 cm bredere 

kjørebane enn den vi har i dag. Det ble foreslått å sette gjerde på brua, men da dette ikke 

er mulig fordi blant annet løypemaskinen må benytte brua, ble det foreslått å merke 

brøytestikkene ekstra godt med refleks.  Det ble også bedt om at badestranda ved oset ikke 

blir ødelagt i forbindelse med dette arbeidet,             

II. I forbindelse med salg av tomt/hytte er det verdt å merke seg at avgift for 

vinter/sommervedlikehold sendes ut etterskuddsvis.  

 

4. Regnskap for 2011. 

 Regnskapet for 2011 ble gjennomgått og godkjent.  

 

5. Budsjett for 2012. 

 Budsjett 2012 baseres på regnskap 2011 pluss et tillegg på kr 21 000 (jfr. Årsmelding pkt. 9).   

Styret har valgt å begrense fakturabeløpet for snøbrøyting og planlagt sommervedlikehold noe, da 

det har vært lite snø de 2 siste vintrene og GVs likviditet er god. 

 

6. 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) 

 

 

7. Gråndalsvegen Vel - Orienteringer. 

Brøyting og vedlikehold av Gråndalsvegen 2011/2012 

 Erik Onstad kunne fortelle at det var veldig lite snø før jul. Det kom en del tørr, kald snø i januar 

og i begynnelsen av februar. Litt vind i vinterferien som gjorde at veien føyka igjen noen steder. 

Rundt 1. mars begynte mildværet. Helgen da Valdresmarsjen ble gjennomført, var siste helg med 

godt skiføre. Brøytinga fungerer fortsatt veldig bra. Erik Onstad kan kontaktes hvis behov for 

ekstrabrøyting midt i uka. 

o Mobil: 99446844 



 

Sommervedlikehold: 

 Bruplata ved Damtjernosen skal byttes i løpet av mai. 

 Det skal høvles og oppgraderes med grus på vegen i løpet av våren/sommeren 2012.  Det må legges 

ekstra masse i noen hjulspor og tette hull.  Det ble foreslått å bruke vegsalt for å binde grusen slik 

at hullene ikke skylles opp igjen så raskt. 

 Følgende 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. 

 

8. Aurdalsåsen - orientering. 

 Årsmøtet i Aurdalsåsen hytteforening er avholdt. Nytt styre er valgt. Fra Gråndalsvegen sitter Svein 

Svarstad som styremedlem. Ny leder er Olaf Valeur. 

 Det er nå 470 medlemmer i Aurdalsåsen hytteforening.  

 Ordføreren fra Nord Aurdal kommune var tilstede på møtet og orienterte. Kommunen har fokus på 

friluftsliv og fysisk aktivitet. Ønsker du å vite mer så kikk på hjemmesidene til Nord Aurdal 

kommune. http://www.nord-aurdal.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=1&AId=1 

 Fra kommunen ble det opplyst at p.t. foreligger det ikke reguleringsplaner eller endringer til 

reguleringsplaner for Aurdalsåsen 

 Det oppfordres nok en gang til at den enkelte gir et bidrag til løypelaget. 

 Løypelaget har dårlig økonomi, men jobber med å anskaffe en løypemaskin til. Dette er ønskelig 

for å kunne nå over hele løypenettet på en dag. 

 Valdresmarsjen er en viktig oppgave og inntektskilde for løypelaget. Fikk mye skryt for 

gjennomføringen av årets renn. 

 50 nye løypeskilt er satt opp!  

 Nytt kart er laget. 

 Høstdugnaden er viktig. Det er ønskelig at flere fra GV stiller på dugnad til høsten. 

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

 

 

Ytterligere forelå ikke til behandling. 

 

 

Det er fortsatt noe usikkerhet rundt hva som skjer med skiløypa opp Binhovdsbakken. Uvisst på nåværende 

tidspunkt om veien blir brøytet til vinteren.   

Forøvrig har det vært kaldt og veldig lite snø denne påsken, men mange har gått turer på beina uten ski. Ellers 

har det vært fint å sitte ute i sola, særlig i første halvdel av påsken. 

                     

 

                                                                                                                                              Styret 

 

http://www.nord-aurdal.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=1&AId=1
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