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Dato 22.08.2018 Tid 17.30 Møte sted:   Dælifaret 38 -Asker (hjemme hos Arild Tanem) 

   

Møteleder Terje Rogde 

Deltagere Arild Tanem, Mary-Ann Gustavsen, Lars Troppen, Roar 

Elgåen 

Ikke tilstede Lars Troppen, Roar Elgaaen.   

Anders Hanevik ikke meldt inn fravær. 

Møte referat Mary-Ann Gustavsen 

 

Formål Styremøte i Åsbøseterdalen Velforening 

Bakgrunn/agenda AGENDA 

 

2018.3.1     Godkjenning av innkallelse og saksliste 

2018.3.2     Gjennomgang av protokoll fra Årsmøtet 19.mai.2018 og 

                    aksjoner fra forrige styremøte. 

2017.3.3      Økonomi:  

a) Status på innbetalt medlemskap 2018 

b) Budsjett 2018-2019 

 

2017.3.4       Status og vedlikehold på Asgeir 

2018.3.5       Gjennomgang løypene og sommer/høst trasse. Hva bør gjøres og 

hvem skal utføre arbeidet.  Trenger frivillige. Forslag fra Per Olav 

Lia om å legge myrbruer på bløte parier.  Sjekke om 

Gjendsidigstiftelsen om å få kostnader dekt av 

gjendsidigstiftelsen. 

 

2018.3.6      Kjøreplan for løypenettet sesongen 2018/2019 

2017.3.7       Strøm til garasjen i 2018/2019 

2017.3.8       Søknad til Kommunen om dekning av tilknytningsavgift til Nore Energi                    

2017.3.9       Informasjon om Hytteeierforeningen 

2017.3.10     Fordeling av løypetilskudd fra kommunen 2018/2019 

2017.3.11     Dugnadsgruppe fra medlemslisten for merking/rydding av stier og 

  

2017.3.12      Skal vi ha Påskeskirenn i 2019?  

2017.3.13      Annen inntekt til Velforeningen, (Olsok arrangement?). 

2018.3.14      Forslag fra Gisle Sveva: Alternativ Kraftleverandør 

2018.3.15      Innspill fra medlemmer ang. avgifts økning av bomvegen  

2018.3.16      Informasjonstavler 

2017.3.17      Videre arbeide med medlemsliste 
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Sak Ansvarlig Aksjon 

2018.3.1 Terje Gjennomgang av forrige referat fra Årsmøtet 19. mai 2018 

2018.3.2 Per Tore  Det fortsettes videre planlegging i videre arbeid med Asgeir,  

og eventuelt videre drift.  Vi har ønske om å sette opp et  

tilbygg på garasjen.  Vi har satt ned en egen gruppe  

bestående av: Per Tore, Lars og Terje.  Styret ønsker mer info  

til neste møte.  Per Tore lager et parameter over «Asgeir- 

gruppa», med utregning totalt i kostander. 

 

2018.3.3 Roar Økonomi:  
Vi trenger en oversikt fra Hytteforbundet over midler som blir 

fordelt av kommunen. 

 

Forslag om økning av medlemskontigenten blir på Årsmøtet 

2019. 

 

Status beholdning: 

Brukskonto:  Kr. 155 122,- 

Sparekonto:   Kr. 301 263,- 

Fondskonto:  Kr. 980 031,-. 

 

2018.3.4 Lars  

Det er reklamert på reparasjon av sporløfte sylinderne som hadde 

lekkasje av hydraulikkolje. Vi mangler en status oppdatering på 

Asgeir for sesongen 2018/2019  

 

2018.3.5 Lars  

Vi har diskutert og funne tre plasser i løypenettverket som bør 

utbedres i høst før sesongen. Holmevannsløype ned til Breiset, 

Langmyrshaugen løypa og sørløypa ned mot Ulvbåstulen/Pardis. 

Vi må kontakte Håkon Lian og/eller Tor Haugje som har 

maskiner oppe i dalen om de kan påta seg arbeidet. Utbedrelse av 

Langmyrshaugen løypa må vi muligens få andre maskinførere til 

å utbedre.  Vi har fått godkjenning av Guri Svalstuen til å utbedre 

løypa. 

 

2018.3.6 Arild Kjøreplan:   

Asgeir kjører fredag og søndag i helgene.   

Kjøreplanen skal lages og legges ut på FB.   

Det skal lages en skriftlig avtale med de som gjør en  jobb   

med kjøring.   

Arild lager et utkast til en slik avtale, der blant annet  

kjøregodsgjørelse beskrives. 

Det skal også lages utkast om eventuelt nye sjåfører for 

fremtiden. 

 

2018.3.7 Terje Det er gravd inn kanalrør inn til vegg ved Asgeir garasjen og         

videre sør over.  Terje ber om et et møte med Rødekors  

angående videre samarbeid om bygg og strøm. 

 

2018.3.8  Vi har fått en muntlig tilbakemelding fra Jonny Hansen på Nore 

Energi, at de ikke gir bidrag til Hytte Velforeninger. Vi mangler 

fremdeles en skriftlig tilbakemelding på vårt brev om støtte fra 

kommunen og Nore Energi. 
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Sak Ansvarlig Aksjon 

2018.3.9 Lars Statuttene og informasjon om hytteforbundet legges ut på  

hjemmesiden vår. 

 

Den 10. august ble Nore og Uvdal hytteforbund stiftet.   

Dette forumet tar for seg felles saker for de forskjellige  

hytteområdene.  

 Det meldes inn en representant fra vær velforening.  I et  

hytteområde er det ni løypelag. 

Vedtektene for Åsbøseterdalen og Hytteforbundet legges ut på 

websiden til Åsbøseterdalen velforening. 

 

2018.3.10 Lars/Terje Vi ber om innspill fra hytteforbundet om hvordan tilskuddet blir 

for 2018/2019 

2018.3.11 Lars / Terje Dato for dugnad avventer til vi vet når vi får maskinfører som kan  

utbedre løypene, (se sak: 2018.3.5) 

 

2018.3.12 Alle /Terje Vi ønsker at Valgkomiteen begynner arbeidet med å finne 

personer til Påskerenn komiteen, og de blir invitert til neste 

styremøte på fjellet. Styremedlemmene er ikke automatisk 

medlemmer av påskerenn komiteen og kan ikke pålegges å være 

delaktig i arbeidet med dette. Men vi oppfordrer alle, også 

styremedlemmer, som har mulighet og lyst til å bistå med 

arrangementet. 

 

2018.3.13  Dersom noen medlemmer ønsker flere arrangementer så bees de 

ta tak i dette selv.  Vi i styret er behjelpelig med informasjon.  

 

2018.3.14  Styret har vurdert til slik at det er opp til den enkelte 

hytteeier og velge sin egen kraftleverandør.   

 

2018.3.15 Alle Det er ønskelig at en styrerepresentant er med i veistyret for å 

representere hytteeiernes interesser, men det har ikke vært noe 

innkallelse eller informasjon til vår representant Terje Rogde fra 

veistyret det siste 18 mnd., som av denne grunn ønsker å trekke 

seg fra veistyret.  Vi ønsker en ny representant fra Velforeningen 

som godt kunne tenke seg å være med i Vegstyret. 

 

2018.3.16 Lars Ny tavle ved bommen er kommet.   

Her vil Velforeningen legge ut informasjon.  Det vil også bli lagt  

ut informasjon fra Vegstyret og Fiskeforeningen. 

  

Lars Troppen tar kontakt med kommunen angående kart over  

løypeområdet, som er laget i folie som kan henge ute.  Vi bør  

også ha ved Garasjen, og på parkeringen ved Breisetvannet. 

 

2018.3.17 Alle Fortsatt arbeid med å øke medlemsmassen 

2018.3.18  Diverse:  

Vi ønsker info fra Vegstyret om medlemmer slik at vi kan  

sjekke disse ut mot våre medlemmer. 

Dette er kanskje en vinn vinn situasjon. 

 

FB-siden våres skal være åpen for alle.  Det er kommet noen 
tilbakemeldinger på at dette ikke fungerer for alle.  
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Sak Ansvarlig Aksjon 

Innspill til nytt hytteforum:  Søknad om støtte til fondet for 

infrastruktur.  Penger kan brukes til klopper etc. 

 

   

   

 Neste møte er på Breiset hos Mary-Ann Gustavsen 

Dato er satt til den 27. oktober KL 10.30 – 2018 

 

 

 

5       Gjennomgang av løypene og trase i sommer/høst.  

Hva må gjøres og av hvem? Forslag fra Per Olaf Lia med å 

Legge «myrbroer» på bløte partier og få kostnader dekt av Gjensidigestiftelsen 


