
Gråndalsvegen Vel  
 
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel påskeaften 30. mars 2013, Danebu 

 

Tilstede: 23 personer hvorav 19 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 tillegg/endringer av telefonnr. og e-

post adresser 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 2012. 

 Referatet ble gjennomgått og godkjent. 

 

3. Årsmelding 2012/2013. 

 Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 

 

4. Regnskap for 2012. 

 Regnskapet for 2011 ble gjennomgått og godkjent.  

 

5. Budsjett for 2013. 

 Budsjett 2013 ble gjennomgått og godkjent.   

 

6. Valg. 

Erik Hestnes, Jens Bull og Petter Dybvig var på valg.  

Erik Hestnes ble enstemmig gjenvalgt til leder for 1 år. 

Petter Dybvig ble gjenvalgt til styremedlem for 2 år. 

Henrik Meyer Jacobsen ble valgt til nytt styremedlem for 2 år. 

Jens Bull ønsket ikke gjenvalg. Takk til Jens for hans bidrag i styret gjennom mange år. 

 

Velforeningens styre består av: 

 Erik Hestnes (leder) 

 Tron Hovde (Styremedlem) 

 Kirsti Bull Flesland (Styremedlem)  

 Henrik Meyer Jacobsen (Styremedlem) 

 Petter Dybvig (Styremedlem) 

 

 

7. Gråndalsvegen Vel - Orienteringer. 

Brøyting og vedlikehold vinteren 2012/2013 

o Erik Onstad kunne fortelle at det falt snø allerede før Rakfisk helgen 1. november og at det 

ble en del brøyting før jul. Det kom ca en halv meter snø i jula og siden har det vært kaldt 

med enkelte snøfall og en del vind. Litt vind i vinterferiens uke 9 gjorde at veien føyka 

igjen noen steder. Brøytinga fungerer fortsatt veldig bra. Erik Onstad kan kontaktes hvis 

behov for ekstrabrøyting midt i uka. Mobil: 99446844.  For nærmere info om brøyting 

vises til brøyterutinene som er utsendt, og som ligger på nettsida vår.   

o Det ble foreslått å sette ut strøkasser med sand ved de bratteste bakkene. 

 

VKR - har ikke etterkommet pålegg fra kommunen om å sette opp skilt om privat innkjøring ved brua og 

skjerme containerplassen med skigard eller lignende. 

 

Vedlikehold - Følgende sommer vedlikehold 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 ble avholdt onsdag i påskeuka.   

 2 løypemaskiner har gjort en flott jobb med å kjøre opp løyper i år. Veldig mange og fine løyper.  

 23 mil løyper kjørt opp. Det sies at vi har lengre løypenett enn de har på Beitostølen. 

 Bakken forbi Binhovdsetrene forblir skiløype.  

 Gammel trasé fra Pilset til ”Termometeret” ble kjørt opp i forbindelse med Valdresmarsjen. Den 

ble kjørt opp på nytt til påsken.  

 Kommunen jobber med en plan om en gjennomgående løypekorridor fra Beitostølen til Tonsåsen. 

Tanken er at den bør følge den gamle traséen mellom Pilset og ”Termometeret”. 

 Det oppfordres nok en gang om at den enkelte gir et bidrag til løypelaget. Egen info sendes ut om 

dette, da noen var i tvil om hvordan de skulle innbetale til løypelaget.  

 Det pågår merking av stier på Aurdalsåsen. Vi kan gi innspill på stier vi ønsker merket. 

 Fortsatt ønsker om stolheis i Alpinanlegget. Det jobbes med å skaffe penger. Behov ca 60 mill. 

 Når det gjelder utbygging, så er det planlagt 2 nye hyttefelt på åsen. Foreløpig ukjent hvor dette er.  

Styret vil holde seg orientert. 

 

 Løypelagets høstdugnad 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. 

 

 

.   

Forøvrig har det vært kaldt, fint vær og veldig flotte snøforhold denne påsken.  

                     

 

                                                                                                                                              Styret 

 

http://ahf.aurdalsasen.no/

