
 
Statkraft Internal 

REFERAT FRA STYREMØTE ÅSBØSETERDALEN VELFORENING 

DATE: 13 JANUAR 2021 

DELTAKERE: ESPEN, ROAR, ARILD, MAY-BRITT, TORMOD, LARS 

Agenda: 
 
Hovedformålet med møtet var å evaluere bruk og preparering av løyper gjennom jula og 
nyttårshelga. 
 

• Bruk av løypenett 
o Svært mange brukte hyttene i ferien, med noe variasjon mellom områder 

• Forberedelser til vinteren 
o Det var krevende forhold med mildvær fram til det kom store mengder snø 
o Det ble likevel lagt godt grunnlag for løypene gjennom dugnadsinnsats 

med snøscootere 
• Etablering av komite for vedlikehold og forbedring av stier og løyper 

o Styret starter arbeid med å etablere komite snarest, og forbereder forslag 
til kandidater til neste styremøte 

o Det må lages plan for forberedelse til vinteren, og prosess for dette som 
skal gjennomføres hvert år 

o Det må også lages liste over personer som kan bidra 
• Utstyr 

o Behov for ekstra sporsetter for scooter, så det kjøpes en til som plasseres 
på Trollset 

o Det skal fortsatt vurderes å gå til innkjøp av egen scooter, alternativt ATV 
med belter 

• Informasjonsdeling 
o Det er behov for å informere tydeligere om når løyper prepareres 
o Randi inviteres til neste styremøte for å diskutere hvordan vi kan 

kommunisere bedre med medlemmene våre 
• Nett-dekning i punkt på garasjen til Asgeir 

o Lars er i dialog med Numedal Fiber 
 

Oppfølgingsliste: 
Aksjon Ansvarlig 

i styret 
Frist Status 

Fra årsmøtet: Utrede om velforeningen skal 
opprette eget selskap for å forvalte tilskudd fra 
Infrastrukturfondet. Starte innsamling av 
informasjon 

May-Britt  Pågår 
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Vurdere samarbeid om løypekjøring med Haugåsen, 
planlegge befaring og møte 

Roar   

Legging av rør ved Geithaugen Espen Sommer 21  
Lage plan for løypekjøring sammen med Eivind Espen Jan 21 Pågår 
Vurdere alternative reserver til løypekjøring Espen Vinter 20/21 Pågår 
Fra årsmøtet: Etablering av komite for vedlikehold og 
forbedring av stier og løyper 

   

Innkjøp av ekstra sporsetter for snøscooter Roar/Lars Jan 21  
Vurdere innkjøp av scooter vs ATV. Bjørn Halland 
bidrar som rådgiver. 

May-Britt   
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