
Gråndalsvegen Vel  
 
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel (GV) påskeaften 19. april 2014, Danebu. 

 

Tilstede: 25 personer hvorav 21 var stemmeberettigede. Det er totalt 66 hytter tilknyttet Gråndalsvegen Vel.  

 

Erik Hestnes ønsket velkommen og oppfordret samtidig alle til å skrive opp navn og eventuelt ny telefon og 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 2013. 

 Referatet ble gjennomgått og godkjent. 

 

3. Årsmelding 2013/2014. 

 Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 

 

4. Regnskap for 2013. 

 Regnskapet for 2013 ble gjennomgått og godkjent.  

 

5. Budsjett for 2014. 

 Budsjett 2014 baseres på regnskap 2013. Se punkt 6 og punkt 9 i Årsmeldingen 2013/2014 for 

detaljer vedrørende økonomi og planer for vedlikehold av Gråndalsvegen. Ubrukte 

vedlikeholdsmidler fra 2013 utgjør ca kr 21000,-. Når medlemmene har betalt årets faktura vil vi 

derfor ha ca kr 55000,- til disposisjon for oppgradering av vegen i 2014. 

 

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 ønsket å tre ut av styret. Erik takket for den gode innsatsen som kasserer og 

styremedlem i til sammen 12 år. 

Tron Hovde ble gjenvalgt til styremedlem for 2 år. 

Kari Bull Killengreen ble valgt som styremedlem for 2 år 

 

Velforeningens styre består av: 

 Erik Hestnes (leder) 

 Henrik Meyer Jacobsen (Styremedlem) 

 Kari Bull Killengreen (Styremedlem)  

 Tron Hovde (Styremedlem) 

 Petter Dybvig (Styremedlem) 

 

 

7. Gråndalsvegen Vel - Orienteringer. 

 Erik Onstad kunne fortelle at snøen kom 4 november – rett etter Rakfiskfestivalen. Fra midten av 

desember til midten av mars kom det mye snø. Erik har hatt ca. 50 brøyteturer. Det har gått med 

flere timer i år sammenliknet med i fjor. Erik har investert i ny tyngre 2 trinns fres, slik at han får 

tatt midten på vegen bedre når det er dype hjulspor. Brøytinga fungerer fortsatt veldig bra og Erik 

får gode tilbakemeldinger for god service. Erik Onstad bør kontaktes på telefon eller SMS hvis 

behov for ekstrabrøyting midt i uka, eller rett og slett hvis man ønsker å forsikre seg om at brøyting 

blir utført inn til sin hytte når den enkelte skal på hytta. 

o Mobil: 99446844 

 

 Det er utplassert en strøkasse i den bratte bakken opp til Øvre Gråndalen. Den ble feilplassert og 

skal flyttes høyere opp i bakken i løpet av sommeren, da den forsvinner i et snøhull der den står nå. 

 



 Vedlikeholdet denne sommeren vil bl.a. omfatte:  Hjulspor og hull fylles med grus når telen har 

gått.  Vegen oppgraderes med grus og justeres med veihøvel når grusen er kjørt til.  Alle 

drensrørene under vegen markeres med peler.   

 

 Den enkelte oppfordres til å drive aktivt vedlikehold. Lag små grøfter hvis det oppstår vanndammer 

i veien, fjern trær og kvister som kan være et problem for vintervedlikeholdet, dvs. henger ut i 

veien. 

 

 Erik H informerte om at det er god dialog med styret i Kvitingvegen og at årsmøteinformasjon 

utveksles. 

 

 Det pågår et planarbeid i kommunen om nummerering av hyttene på Aurdalsåsen. Våre hytter vil få 

nummer til Gråndalsvegen. 

 

 Det vil bli arrangert en Sommerfest for hele familien hos Gunnar Dieserud på Rupehaugen lørdag 

19. juli 2014, hvor blant annet Hundadn Oldstars spiller opp. Styret vil sende ut en egen invitasjon. 

 

8. Aurdalsåsen - orientering. 

 Aurdalsåsen Hytteforening: Kommunen har fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er et 

problem at enkelte grunneiere ikke tillater at skiløyper legges over deres eiendom. Kommunen er 

innstendig bedt om bistand til å få åpnet traséen fra gamle termometerer og til Pilset.    

 

 Et godt løypenett er svært viktig for oss som har hytte på Aurdalsåsen. Løypelaget sliter med å få 

alle hytteeiere til å betale inn et bidrag til løypelaget. Kommunedelplanen av 2004 krever at alle 

hytteeiere i de nye hyttefeltene skal betale et årlig beløp til løypelaget, i inneværende år kr 750.  

For eldre hytter er regelen at alle anmodes å yte et frivillig bidrag.  Innbetalingsblankett skal være 

sendt til alle, finnes i postkasser på oppslagstavler i løypa og er vedlagt dette årsmøtereferatet.  

De som ikke allerede har betalt til Aurdal og Kruk Løypelag for i vinter har fortsatt sjansen!   

 

 Betalingen til løypelaget har vært tema på tidligere årsmøter i GV.  Der har det vært konsensus om 

at styret jevnlig skal oppfordre alle Vellets hytteeier om å betale bidrag til løypelaget.   

Årsmøtet 2014 ber styret om å legge fram for neste årsmøtet forslag til vedtak som vil øke 

den samlede innbetalingen til løypelaget fra hytteeierne i Gråndalsvegen Vel. 

 

 Løypelaget har 2 løypemaskiner og 2 scootere.  De må derfor utvide tomta og garasjen for å få 

utstyret under tak.  Løypelaget ber om ekstra bidrag fra foreninger og enkeltpersoner for å 

finansiere de nødvendige investeringene.  Løypelagets konto er:  6182.05.32456, Merk: Garasje. 

 

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

 

 

 

 

Ytterligere forelå ikke til behandling. 

 

 

                     

 

                                                                                                                                              Styret 

 

http://ahf.aurdalsasen.no/

