Gråndalsvesen Vel
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel (GV) påskeaften 15. april2017, Danebu.
Tilstede:
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personer hvorav 23 hytter representert. Det er totalt 66 hytter tilknyttet Gfandalsvegen Vel.

Erik Hestnes ensket velkommen og oppfordret sarrtidig alle til å skrive opp navn og eventuelt ny telefon og epost adresse på lista som ble sendt rundt. Bruk av e-post forenkler utsendelse av informasjon til medlemmene
vesentlig.

Møteleder:

Referent:
1.
2.
3.

Erik Hestnes
Petter Dybvig

Innkallingogdagsorden.

o

Det var ingen bemerkninger

til innkalling

og dagsorden.

Referat fra å¡smøtet 2016.
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Referatetble godkjent.

Ársmelding 201612017.
Arsmeldingen ble gjennomgått og godkjent.
Tilleggs info vedrørende bommen: Hvis strømmen går ved bommen, så blir bommen stående nede. Hvis behov
for hjelp bruk telefonnummer som står over tastaturet i tastaturboksene. Dersom problemet sþldes strømbrudd
kan alternativt Kvitingvegen benyttes, da bommen der blir stående åpen ved strømbrudd.
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4.

Regnskap for2016.
Regnskapet for 2016 ble gjennomgått og god\jent.
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Budsjett for2017.
Budsjett 2017 baseres på repskap 2016. Se punkt 4, 5 og pudct 11 i Ärsmeldingen 201612017 for
detaljer vedrørende økonomi og planer for vedlikehold av Gråndalsvegen. Vi har ca. kr 141000 i
reserve for brayting av vegen og kr 55000 i reserve for veirelatert arbeid i 2017.
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Planer for2017
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7.

og justeres med
grusen
veihøvel når
er kjarrt til.
Videreføre arbeidet med vedlikehold og oppgradering av vegen, samt bedre dreneringen noen

Hjulspor og hull fylles med grus når telen har gått. Vegen oppgraderes med grus

steder.

Følge opp saker tilknyttet containerplassen og avkjøring til Damstølen-feltet.
Forberedende arbeid mht. nye lerypetraseer.
Den enkelte oppfordres til å drive aktivt vedlikehold. Lag små grøfter hvis det oppstår vanndammer
i veien, fem trær og kvister som kan være et problem for vintervedlikeholdet, dvs. henger ut i
veien.
Det vil bli arrangert en Sommerfest for hele familien hos Kari og Gunnar Dieserud på Rupehaugen
lørdag22. itút 2017, hvor blant annet Hundadn spiller opp. Styret vil sende ut en egen invitasjon.

Valg.

Erik Hestnes, Henrik Meyer Jacobsen og Petter Dybvig var på valg.
Erik Hestnes ble enstemmig gienvalgt til leder for I år.
Henrik Meyer Jacobsen ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
Petter Dybvig gjenvalgt som styremedlem for 2 âr
Velforeningens styre består av:
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Erik Hesûnes (eder)
Henrik Meyer Jacobsen (Styremedlem)
Kari Bull Killengreen (Styremedlem)
Tron Hovde (Styremedlem)
Petter Dybvig (Styremedlem)

8.

Gråndalsvegen Vel - Orienteringer.
Erik Onstad kunne fortelle at snøen kom i forbindelse Rakfiskfestivalen 3/11-16. Det kom nesten
50 cm snø. Etter denne perioden med snø, så ble det mildt og glatt. Erik hadde fflt alle strøkasser +
lagret et lass med grus. Neste sesong ønsker Erik å \iøre opp 2 lass med grus, da tendensen er at
været har endret seg noe, slik at det blir mer smelting og frysing og dermed tidvis glatte veier.
Brøytinga og strøing fungerer veldig bra og både Erik og styret får tilbakemeldinger om god
service. Erik Onstad bør kontaktes på telefon eller SMS hvis behov for eksûabrøyting midt i uka,
eller rett og slett hvis man ønsker å forsikre seg om at brøyting blir utfart inn til sin hytte nar den
enkelte skal på hytta.
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Mobil:99446844

Det er konsensus om at styret i GV jevnlig oppfordrer alle Vellets hytteeiere om å betale årlige
bidrag til løypelaget. Løypelagets konto er: 6182.05.32456

Aurdalsåsen - orientering.
Aurdalsåsen Hytteforening (AHF)
Hytteeierne utglør en stor andel av kommunens <innbyggere> og vi ønsker større oppmerksomhet
fra kommunen. Hytteforeningen jobber aktivt med å fü til dette. Styret i AHF vil fremover selv
være valgkomite og vil oppfordre Veilag/Velforeninger til å foreslå kandidater til styret.
Følg med på Aurdalsåsens hytteforening sine hjemmesider: http://ahf.aurdalsasen.no/
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Løypelaget:
Det store snøfallet i november giorde det mulig å komprimere en solid såle for skiløypene. Uten
denne sålen hadde det ikke vært skiløyper denne påska. Mer kjøring enn tidligere betyr større
drifts-kostnader. Det er derfor ønskelig å øke anbefalt avgift fra kr 1000 til lff 1250. Ønsker å
etablere <tidligløype-standa¡d> flere steder. Det informeres om at <løypetelefonen> legges ned, og
man oppfordres til å benytte www.skisþoret.no. Løypelaget vil sette ut skilt i flere løypelcyss. Det
inviteres til dugnad i løypelaget 10. juni 2017.
Alpinsenteret:
Ny fin bakke ned mot Langeline er i drift. Større parkeringsplass skal etableres før neste sesong.
Helikopterlandingsplass?
Behovet for en fast helikopterlandingsplass på åsen har ikke vært tema i Nord-Aurdal Røde Kors
Hjelpekorps. Korpsleder Odd Magne Bjørgo belaefter at helikopter lander der det er behov.

Ytterligere forelå ikke til behandling.

Styret
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