Gråndalsvegen Vel
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel (GV) påskeaften 20. april 2019, Danebu
Tilstede: 33 personer hvorav 24 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 2018.
• Referatet ble gjennomgått og godkjent.

3.

Årsmelding 2018/2019.
• Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent.

4.

Regnskap for 2018.
• Regnskapet for 2018 ble gjennomgått og godkjent.

5.

Budsjett for 2019.
• Budsjett 2019 baseres på regnskap 2018. Se punkt 11 i Årsmeldingen 2018/2019 for detaljer
vedrørende økonomi. Godkjent.

6.

Planer for 2019
• Planene for 2019. Se pkt. 12 i Årsmeldingen 2018/2019. Godkjent.

7.

Valg.
Erik Hestnes, Henrik Meyer Jacobsen og Petter Dybvig var på valg.
Erik Hestnes ble enstemmig gjenvalgt til leder for 1 år.
Henrik Meyer Jacobsen og Petter Dybvig ble enstemmig gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år.
Velforeningens styre 2019/2020 består av:
• Erik Hestnes (leder)
• Henrik Meyer Jacobsen (Styremedlem)
• Kari Bull Killengreen (Styremedlem)
• Tron Hovde (Styremedlem)
• Petter Dybvig (Styremedlem)

8.

Gråndalsvegen Vel - Orienteringer.
• Utbygging Damstølenfeltet. Utbygger har kommet med et helt nytt forslag til avkjøring fra
Gråndalsvegen. Forslaget er sendt kommunen og kopi er sendt styret i Gråndalsvegen. Det nye
forslaget til avkjøring ligger like før bommen vår, vis-á-vis innkjøringen til hytta til Helge Jodalen. Det
er 17 tomter i Damstølen hyttefelt som etter planen skal bruke vår veg.
• Det ble informert om at bruplata vår ved innkjøring til Gråndalsvegen tåler 20 tonn (etablert 2012),
mens fundamentet som bærer bruplata er dimensjonert for 10 tonn (etablert 1995). Det ble foreslått at vi
får en kyndig person til å vurdere om brukarene fortsatt er gode etter 25 års bruk. Tilstandsrapport er
ønskelig.
• Brøytinga fungerer fortsatt veldig bra og Erik Onstad får tilbakemeldinger for god service.
Erik Onstad informerte litt om vinterens snøforhold. Søndag 17. mars kom det 30-50 cm snø. Kraftig
vind gjorde at veibanen raskt blåste igjen. Flere av hytteeierne kjørte seg fast på ulike steder. Dette
snøfallet reddet skiføret i påsken.
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

•
•
•
•
•

9.

Sommervedlikeholdet i år kan bli ganske omfattende. Mye kjøring på bløt veg i påsken førte til mange
hull og oppkjørt veg. Det må legges på mye grus i sommer.
Erik Onstad oppfordret alle om å bruke et fint topplag (0-8 eller 0-16 grus) på alle veger. Masser uten
finstoff og grovere masser blir lett dratt inn i fresen om vinteren
Den enkelte oppfordres til å drive aktivt vedlikehold langs Gråndalsvegen. Lag små grøfter hvis det
oppstår vanndammer i veien, fjern trær og kvister som henger ut mot veien.
Det ble besluttet at det flotte treskiltet vårt ikke settes opp igjen. Gråndalsvegen skiltet krever for mye
vedlikehold og i tillegg må vi ha ny stolpe.
Det vil nok en gang bli arrangert en sommerfest for hele familien hos Gunnar Dieserud.
Dato: Lørdag 6. juli 2019.

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 Hytteforum er etablert.
Valdres Hytteforum er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for hytteeierforeninger på
kommunalt nivå i Valdres. Med «hytte» menes her hytter, fritidsboliger, leiligheter, camping-vogner på
fast kontrakt, o.l. Forumet er basert på frivillig medlemskap, og åpen for én representativ hytteforening
fra hver av regionens kommuner. Mer info her: https://www.valdres.no/hytteforum

•

Jens Bull er nå valgt inn som varamann i styret i Aurdalsåsen hytteforening. Svein Svarstad går ut.

•

Største enkeltsaken på Aurdalsåsen hytteforening (AHF) sitt årsmøte var planene om utbygging i
Storstøllie Øst. Politikerne i kommunen har gitt Akervold klarsignal for å bygge ut, men AHF og
mange andre er imot. AHF ble i sin tid etablert som følge av hytteeieres motstand mot utbygging av
nettopp dette området.

•

Hvem har formell klagerett, er et aktuelt tema for AHF. Kommunen har nemlig tidligere pekt på at
Gråndalsvegen Vel ikke hadde klagerett da Akervold ønsket å bygge hytter i område avsatt til
alpinområde i kommunedelplanen, dvs. der alpinbakken mot Langeline nå er etablert. Begrunnelse:
Gråndalsvegen Vel lå mer enn 2 km fra området. Våre synspunkt har imidlertid fått gjennomslag. Det
er vi svært glade for.

•

Valdres Kommunale Renovasjon (VKR)
Det oppfordres til å benytte Miljøstasjonen i Aurdal (Bjødnaflata) 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 Damtjednstølen og bortenfor Røde Kors hytta. Kart som viser plasseringen av
ulike typer containere på åsen finner du på www.vkr.no

10. Eventuelt

Ytterligere forelå ikke til behandling.

Styret
3. juni 2019

