Møtereferat til ordinært styremøte i NHF
Dato:

Mandag, 11. APRIL 2022, kl 16

Sted:

Fysisk møte Nordfjellstølen (Hytta til Øystein)

Møtedeltakere:

Øystein Andreassen, Terje Larsen, Øyvind Mikkelsen Nordengen, Eystein Holter,
Martin Strehl

Frafall:
Faste punkter:

I.

Godkjenne innkalling

II.
III.

Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte
Økonomi

IV.

Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt

V.

Neste styremøte

I. Godkjenne innkallingen
Innstilling:
Styrets vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.
Som innstilling

II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte:
1. Hertestarter
a. Plakat ved vinterparkeringen som viser plasseringen av hjertestartere på
feltet
b. Fjellsbygda har registrert hjertestartere i 113 App’en
Innstilling:
Check om det kan være aktuell å registrere starterne på Nordfjellstølen
også i denne App’en.

06/20 Forslag om informasjonstavle på Bjørgovarden
Forslag fra Kjell Ulven om oppsetting av en informasjonstavle på toppen av
Bjørgovarden.
Aktuell status:
Aurdalsåsen Hytteeierforening likte ideen og vil muligens bidra økonomisk her.
Styret har rettet en forespørsel til kommunen, men fortsatt ikke mottatt noe svar
til tross for purringer.
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Følg opp med Nord-Aurdal kommune

08/21 Info om fiskekort
Fiskekort i nærområdet av Danebu Kongsgaard
Web-siden til Danebu Kongsgaard opplyser om diverse fiskekort i
nærområde.
Del denne informasjonen på hjemmesiden til NHF

02/21 Mobildekning på hyttefeltet
Styret undersøker muligheten for å forbedre mobildekning på hyttefeltet.
Telenor skal sende en bil med måleutstyr til Nordfjellstølen for å kartlegge
dekningen på hyttefeltet.
Aktuell status:
Telenor gjennomførte ikke noe sjekk av dekningen i fjor som lovet/planlagt.
Øystein purrer opp hos Telenor nok en gang.

Forslag fra Terje Larsen
(Vei representanten i styret bes om å ta opp forslagene med veilaget)
1. Høy fart opp veien etter Brattbakken
Det er flere som har ganske høy fart opp veien ovenfor vinterparkeringen.
Det foreslåes å lage fartsdumper og sette opp skilt.
Innstilling:
Be veilaget om å sette opp skilt
2. Utvidet mulighet for sortering av avfall (også plast f.e.)
Plassering av (flere) container for utvidet mulighet om sortering (også plast f.e.)
Sett opp skilt med info til avfall stasjon.
Kommunen utarbeider plan for utvidet sortering, men den er ikke på plass enda.
Aktuell status:
Valdres kommune (renovasjonsavdelingen) har et prøveprosjekt på Danebu
gående og avventer resultat av dette.

Status rettsaken ifm brøyting
Hvor står rettsaken?
Hva blir neste steg?
Innstilling:
Be jordskifteretten om forklaring
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III. Økonomi
•

Saldo bank-kto i DnB:
Kontonummer
Sum

•

Valuta

Type

Disponibelt
beløp

Kreditt

Bokført saldo
05.04.2022

NOK

0530.42.77612

NOK

BEDRIFTSKTO PARTNER

84 582,98

0,00

83 698,73

0539.67.54888

NOK

BEDRIFTSKONTO STD

0,46

0,00

0,46

0520.63.32400

NOK

PLASSERINGSKONTO

0,36

0,00

0,36

Sum
Disponibelt
84 583,80

Sum
Kreditt
0,00

Sum Bokført saldo
05.04.2022
83 699,55

Medlemstall
Antall kontingent betalt for 2022 hittil: 31 (Status 05.04.2022)

IV. Saksliste + innmelding av saker til eventuelt
02/22 Innkreving medlemskontingent for 2022 og frivillig bidrag til Kruk løypelag
Aktuell status:
Styret sendte informasjon om medlemskontingent i NHF og frivillig bidrag til løypelaget for
2022 per mail til alle medlemmene den 09. Mars.
Informasjonen ble også publisert samme dagen på web-siden til NHF her.
Påminnelsen for betaling har blitt sendt til alle medlemmer som ikke har betalt enda.

04/22 Container/boks til tomgods
På Syndin var det plassert en liten container/boks til tomgods. Denne var
bestyrt av Røde Kors, Styret ser på en lignende løsning på Nordfjellstølen,
eventuelt nede ved containerne. Det er praktisk og samtidig en fin mulighet for ekstra
inntekter til Røde Kors fra feltet/området vårt.
Røde kors er interessert i å plassere en container til tomgods nede ved riksveien på
Nordfjellstølen (Ref. samtale Martin med Knut Anders Saglien)
Grunneierne (Erik Ødegaard og Sverre Englschiøn) er iflg. Eystein innforstått med at Røde
Kors plasserer en ekstra container nede ved riksveien til Nordfjellstølen.
Aktuell status
Styet i NHF informerte Knut Anders Saglien (Røde Kors Etnedal) om tillatelsen.
NHF avventer nå en tilbakemelding fra Røde Kors.

V. Neste styremøte:
Dato:

Torsdag, 16. juni, kl 20

Sted:

Online møte (Teams)
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