Gråndalsvegen Vel
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel (GV) påskeaften 31. mars 2018, Danebu
Tilstede: 32 personer hvorav 23 var stemmeberettigede. Det er totalt 66 hytter tilknyttet Gråndalsvegen Vel.
Erik Hestnes ønsket velkommen og oppfordret alle til å skrive opp navn og eventuelt oppdatere kontaktinfo 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 2017.
 Referatet ble gjennomgått og godkjent.

3.

Årsmelding 2016/2017.
 Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent.
Bomkoden vil være 9753 også kommende år.

4.

Regnskap for 2017.
 Regnskapet for 2017 ble gjennomgått og godkjent.

5.

Budsjett for 2018.
 Budsjett 2018 baseres på regnskap 2017. Se punkt 11 i Årsmeldingen 2017/2018 for detaljer
vedrørende økonomi. Godkjent.

6.

Planer for 2018
 Planene for 2018. Se pkt. 12 i Årsmeldingen 2017/2018. Godkjent.

7.

Valg.
Erik Hestnes, Kari Bull Killengreen og Tron Hovde var på valg.
Erik Hestnes ble enstemmig gjenvalgt til leder for 1 år.
Kari Bull Killengren og Tron Hovde ble enstemmig gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år.
Velforeningens styre 2018/2019 består av:
 Erik Hestnes (leder)
 Henrik Meyer Jacobsen (Styremedlem)
 Kari Bull Killengreen (Styremedlem)
 Tron Hovde (Styremedlem)
 Petter Dybvig (Styremedlem)

8.

Gråndalsvegen Vel - Orienteringer.
 Brøytinga fungerer fortsatt veldig bra og Erik Onstad får tilbakemeldinger for god service.
I vinter har det vært veldig mye snø. Erik Onstad kunne informere om at det kom nesten 50 cm med snø
bare i forbindelse med julehelgen, og siden har det snødd jevnt og trutt fram mot påske.
Brøytestikkene settes litt utenfor selve vegbanen slik at smeltevann fortrinnsvis ikke skal samle seg i
vegbanen. Stedvis blir det da litt løse kanter langs med vegen. Det er derfor viktig at man holder seg
midt på vegen med bilen. Vi har bare en enfelts vei med møteplasser og stikkveger for passering.
Styret anbefaler at hytteeiere graver fram strøkassene som er satt ut langs vegen.
Erik Onstad bør kontaktes på telefon eller SMS hvis behov for ekstrabrøyting midt i uka og hvis du
ønsker å forsikre deg om at brøyting blir utført inn til din hytte når du skal på hytta.
o Mobil: 99446844


Den enkelte oppfordres til å drive aktivt vedlikehold langs Gråndalsvegen. Lag små grøfter hvis det
oppstår vanndammer i veien, fjern trær og kvister som kan bøye seg ut i veien.



Det vil nok en gang bli arrangert en sommerfest for hele familien hos Kari og Gunnar Dieserud.
Dato: Lørdag 28. juli 2018. Egen invitasjon vil bli sendt ut fra styret.
Erik Hestnes vil invitere hyttefolket med på tur på «glemte stier», men trolig en annen helg enn festen.
Nærmere info om dette kommer også.

9.

Aurdalsåsen – Orienteringer fra årsmøtet i AHF
 Løypelaget
Løypenettet vårt er svært viktig for oss som har hytte på Aurdalsåsen. Løypelaget håper alle hytteeiere
betaler et bidrag til Løypelaget. Hytteeiere i Gråndalsvegen oppfordres til å betale inn et beløp så tidlig
som mulig på året. Foreslått beløp fra kommunen er kr 1000 per hytte, men du bestemmer selv hvor
mye du vil gi. Aurdal og Kruk Løypelag har kontonr. 2320.17.63460. Merk din innbetaling med
«Gråndalsvegen».
Alle oppfordres til å delta på høstdugnad i Løypelaget.


Valdres Kommunale Renovasjon (VKR)
Det oppfordres til å benytte Miljøstasjonen i Aurdal (Bjødneflata) for kildesortert avfall. Kostnaden for
bruk av Miljøstasjonen er inklusive i renovasjonsgebyret som vi alle betaler.
Fjellcontainerne er ment kun for brennbart restavfall. Det er imidlertid mulig å kaste glass og
papp/papir i flere av containerne på Aurdalsåsen. De nærmeste papp/papir containere for oss står ved
innkjøring/vegen mot Damtjernstølen og ved Røde Kors hytta. Kart som viser plasseringen av ulike
typer containere på åsen finner du på www.vkr.no
VKR planlegger å benytte nedgravde søppel-containere. Slike kan komme på Aurdalsåsen også.
For å redusere kjøring av septik-slam ned fra Aurdalsåsen arbeider VKR med løsning for å slippe
septik-slam fra nedgravd tank oppe på åsen i rør ned til Aurdal og renseanlegget.



Dialog med NAK, ordføreren m.fl
Styret i AHF er misfornøyd med at kommunen ikke tar hensyn til styrets innspill vedr. begrensing av
videre utbygging på Aurdalsåsen. AHF ønsker en «Markagrense» med avgrensing av områder for nye
hyttefelt. Det ble sagt fra kommunens side at det skal sammenkalles til et møte mellom representanter
fra AHF, Grunneierne på Aurdalsåsen og kommunen for å diskutere denne saken.

10. Eventuelt
Ønske om en mer presis tekst i dokumentet «Brøyterutiner».
Spm om bommen kunne stå oppe i ferier hvor mange passerer?
Spm om mulighet for flere brøytestikker
Spm om styret i Gråndalsvegen Vel tar initiativ til innsamling av penger fra hytteeierne til reparasjon av
taket på Fjellkirken.

Ytterligere forelå ikke til behandling.

Styret
9. april 2018

