
 

Gråndalsvegen Vel 
 

Referat fra «elektronisk» Årsmøte 2021 i Gråndalsvegen Vel pr. påskeaften 3. april 2021. 

 

Deltakere:    42 stemmeberettigede hytteeiere og 2 tomteeiere deltok i det elektroniske årsmøtet.   

                     Det er totalt 66 hytter tilknyttet Gråndalsvegen Vel. 

 

Møteleder: Erik Hestnes 

Sekretær: Tron Hovde 

 

1.    Innkalling og dagsorden. 

• Ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.  Godkjent. 

 

2.    Referat fra årsmøte 2020. 

• En innkommet merknad til referatet fra Per Tyridal.  Referatet godkjent. 

 

3.    Årsmelding 2020/2021.  Godkjent. 

       Som vanlig ble det reist spørsmål til noen av punktene i årsmeldingen (jfr. Vedlegg 1).   

       De fleste ble besvart på årsmøtedatoen.  Supplerende kommentarer er gitt nedenfor:   

• Atkomsten til Damstølen hyttegrend vil ventelig bli ferdigstilt i løpet av sommeren, herunder også 

avkjøringsområdet ved bommen.  Styret er opptatt av at strøkassa vår skal tilbake på en terreng-

forhøyning omtrent der den sto tidligere.  Videre at Gråndalsvegen blir oppgradert, men ikke endret i 

bredde eller lengdeprofil.    

• Styret vil snart ta opp igjen arbeidet med å legge ut offentlig korrespondanse på heimesida vår. 

• Fjellheimen utvikling AS (Consea AS) har endt opp med en tomteplan som i all hovedsak er i tråd med 

opprinnelig reguleringsplan.  Styret i GV har imidlertid fått til en justering av to tomter så løypetraséen 

(Damtjedn-runden) ikke stenges.   

Atkomsten til en av tomtene og to tomter på «Spikerverk-eiendommen» vil imidlertid krysse løypa.  

Gråndalsvegen Vel og Fjellheimen Utvikling vil prøve å få flyttet atkomsten til Spikerverkets eiendom.   

• Gunnar Dieserud har pekt på noen problem knyttet til bruken av løypenettet i vårt nærområde.  

Problemstillingene er generelle for åsen.  Styret vil følge opp innspillene overfor Løypelaget. 

 

4.    Regnskap for 2020. 

• Regnskapet for 2020 godkjent. 

 

5.   Budsjett for 2021. 

• Budsjettet for 2021 er basert på regnskapet for 2020 pluss litt for ekstraordinære tiltak.  Godkjent. 

Se pkt. 13 og 14 i Årsmeldingen 2020/2021 for nærmere detaljer.  

  

6.    Planer for 2020. 

• Planer for 2021.  Godkjent..    

Se pkt. 15 i Årsmeldingen 2020/2021 for detaljer..   

 

7.    Valg. 

       Erik Hestnes ble gjenvalgt som formann for 1 år. 

       Henrik Meyer Jacobsen og Petter Dybvig ble gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år. 

 

8.    Aurdal Kruk Løypelag - Gråndalsvegen Vel ønskes som hovedmedlem: Hovedmedlemsskap vedtatt. 

       Ingen motforestillinger framført for årsmøtet. 

 

Ytterligere saker forelå ikke til behandling 

 

 

Styret 

8. juni 2021 
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