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MØTEREFERAT til ordinært styremøte i NHF 

Dato: Onsdag, 24. August 2022, kl 20 

Sted: Teamsmøte 

Møtedeltakere: Terje Larsen, Eystein Holter, Martin Strehl, Øyvind Mikkelsen Nordengen 

Frafall: Øystein Andreassen 

Faste punkter: I. Godkjenne innkalling 

II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte 

III. Økonomi 

IV. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

V. Neste styremøte 

 

I. Godkjenne innkallingen 

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 
Styrets vedtak: Som innstilling 

II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte: 

1. Hertestarter 

a. Plakat ved vinterparkeringen som viser plasseringen av hjertestartere på 
feltet (Forslag Erik) 
Erik foreslo å lage et plakat som viser plasseringen av hjertestartere på feltet. 
Plakaten skal plasseres ved vinterparkeringen. 
 
Innstilling: 
Eystein følger dette opp på møtet i veilaget den 28.06.  
 
Aktuell status: 
Veilaget skal sette opp skilt. Eystein følger opp. 

b. Nye elektroder til hjertestartere   
Hytteeierforeningen har mottatt leveranse av nye elektroder til hjertestartere. 
Monteres ved neste anledning. 
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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. 
Nord-Aurdal kommune har endelig svart på henvendelsen vår (se vedlegg). 
Kommunen har ikke anledning til å påta seg noe ansvar når det gjelder  
selve installasjonen 
 
Se vedlagt svar fra Nors Aurdal kommune dt 10.08.2022. 
 

Informasjonstavle 

på Bjørgovarden_Vedlegg Mail Nord Aurdal kommune 10Aug 2022.pdf
 

Ta kontakt med grunneier (Jørgen Bjørgo) og Valdres friluftsråd  

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 som lovet/planlagt. 
Øystein purrer opp hos Telenor nok en gang. 

07/21 Forslag fra Terje Larsen (Mail 20.07.) 

(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  
Eystein følger dette opp på møtet til veilaget. 
 
Aktuell status: 
Veilaget skal sette opp skilt. Eystein følger opp. 

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 (renovasjonsavd.) har et prøveprosjekt på Danebu gående  
og avventer resultat av dette. Ikke noe nytt her. 

  



Side 3 av 4 

III. Økonomi 

• Saldo bank-kto i DnB: 

 
 

 
 
Transaksjoner: 

Inn:  kr 11.920 Medlemskontingent + løypebidrag 
Ut: kr 50.000 Bidrag til løypelaget (1. delsum) 
  kr  1.859 Domeneavgift til web-hotel 
  kr  1.059 Elektroder til hjertestartere 

• Medlemstall 

Antall kontingent betalt for 2022 hittil: 80 (Status 22.08.2022) 

IV. Saksliste + innmelding av saker til eventuelt 

07/22 Løypeskjøtsel – Aurdal og Kruk Løypelag (AKL) 

Se innlegg på web-siden til løypelaget her. 
AKL oppfordrer alle hyttevel om å stifte dugnadsgrupper i sitt nærområde. 

Grunneier på Nordfjellstølen informerte styret i NHF om at grunneier ivaretar på 
løypeskjøtsel på eiendommen i egen regi. 
Grunneier tar kontakt med styret i NHF ved behov for organisasjon av dugnad i denne 
sammenheng. 
Dermed er det p.t. ikke nødvendig med noen tiltak fra styret. 

08/22 Årsmøte NHF 

a. Regnskap 

Regnskap for periode 2021/22 er revidert og godkjent av revisoren. 

Revisjonsberetningen og regnskapet er publisert på hjemmesiden 

til NHF her. 

b. Innkomne forslag, fra medlemmer og styret (Frist: 24.08.) 

Bokført saldo Sum Bokført saldo

19.08.2022 19.08.2022

Sum NOK 67 225,55 0,00 67 225,55

0530.42.77612 NOK BEDRIFTSKTO PARTNER 67 224,73 0,00 67 224,73

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 

beløp Sum KredittKontonummer Valuta Type Disponibelt beløp Kreditt

https://www.loypelaget.no/loeypeskjoetsel/
https://hytteeierforeningen-nhf.com/informasjon/rsm-ter/rsm-te-2022.html
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Krav om takbrannstige på alle hyttetak, 

(Mail fra Inger Johanne Wimmer dt. 22.07.2022): 

«Den 28/6 kom feieren til Nordfjellstølen og meddelte at nå var det krav om 

takbrannstige på alle hyttetak, og han foreslo at man slo seg sammen for å få 

dette installert, slik at Brannvesenet ikke skal reise opp og ned mange ganger, 

men at man heller kunne «slå alle under en kam» som vil kunne sette ned 

kostnadene. 

Er dette noe NHF kan koordinere? 

Ett punkt på Dagsorden?» 

Innstilling: 

Punkt tas med på Dagsorden 

c. Valg 

Valg av  

1 styremedlem  (erstatter Øystein Andreassen) 

1 Varamedlem  (erstatter Øyvind Mikkelsen Nordengen) 

Revisor  (erstatter Kjell Ulven) 

V. Neste møte = Årsmøte 

Dato: Lør, 24.09., kl 16 

Sted: Holter-hytte 


