
 
Protokoll til styremøte i Åsbøseterdalen Velforening 

 
Til: Styrets medlemmer 

Dato: 28.8.2019 
Klokkeslett: 18:00 
Møtested: Hos Arild Tanem i Asker 
Deltakere: Terje Rogde, Roar Elgåen, Espen Løe, Arild Tanem, Anders Hannevik (siste del av møtet) 
Referent: Arild Tanem 
 

AGENDA med referat  
 
Sak nr.  Sak: 
År/Møte-nr./sak.nr. 

 
2019.1.10 Økonomisk støtte til finansiering av ny løypemaskin Asgeir 3 

• Søknader til Nore og Uvdal kommune  
o Idrettsråd og infrastrukturfond er aktuelle kilder 
o Vi starter med å sjekke med kommunen om prosess for å søke 
o Roar følger opp 

• Andre aktuelle kilder til støtte 
o Sparebankstiftelsen 
o Skue Sparebank 
o Frivillighetsregisteret – momskompensasjon 
o Roar følger opp 

• Forespørsel om frivillige bidrag fra medlemmer avventes avhengig av utfall av prosessene 
ovenfor 

Oppdatering 9.9 (Terje, Roar, Anders, Arild): 
Roar oppdaterte hvor vi står, og styret diskuterte veien videre. 
Vi søker i tillegg om støtte til ombygging av garasjen og utbedringer av løypetraseer. 
Kartlegge salg av eiendommer de siste årene (knyttet til grunnlag for infrastrukturfond): Arild 
undersøker gjennom Nore-Uvdal sine nettsider og «Se min eiendom». 
 

2019.1.11 Salg av eksisterende løypemaskin Asgeir 2 

• Styret vedtok at Asgeir 2 selges til minimum 150 000 kr 
• Terje følger opp i samråd med Antra 



 

 

 

 

2019.1.12 Strøm til garasjen 

For å få installert strøm i garasjen til løypemaskin og annet utstyr som vi disponerer må det gjøres en 
del avklaringer. Det kreves at garasjen har eget bruksnummer, og tinglyses med dette. Dette har vi 
ikke i dag. Følgende aksjoner ble avtalt: 

• Snakke med grunneiere først 
o Terje sjekker med Lars Troppen og initierer dialog 

• Sjekke dokumentasjon i kommunen 
• Lage avtale med Nore og Uvdal Energi 
• Arild følger opp videre 

Oppdatering 9.9 (Terje, Roar, Anders, Arild): 
• Roar scanner forsikringspapirer med gårds/bruksnr 184/7, Terje legger det fram for Nore 

Energi 
• Neste skritt blir å installere armatur og fiber 

 

2019.1.13 Dugnader 

Det er spesielt behov for rydding av løypetraseer for å redusere slitasje på vår nye løypemaskin. Det 
er tidligere laget en oversikt over prioriteringer i området, og det er naturlig å følge denne nå også. 
Vi vil søke hjelp fra grunneiere til dette. Videre aksjoner: 

• Avklare mulighet for bruk av maskiner på Nord-sida:  
o Avklare med Gerd og Olav Halland om området nedenfor Geithaugen 
o Anders følger opp 

• Avklare mulighet for bruk av maskiner på sør-sida:  
o Sjekk med Lars Troppen om hva som er avtalt tidligere 
o Espen følger opp 

• Ordne kart der løypetraseene er merket, med info om hvor det er behov for rydding 
o Espen sjekker med Lars Troppen 
o Roar sjekker med kommunen 
o Dugnader trolig i uke 40-41 da det er høstferie, og en helg i november 

• Dugnader formidles til medlemmene når nødvendige avklaringer er gjort 

Oppdatering 9.9 (Terje, Roar, Anders, Arild): 
Første prioritet: 

• Ned til Breiset: Grunneier Karin Svalstuen 
• Nedenfor Geithaug: Grunneier Gerd og Olav Halland. Litt rydding, planering og grøfting 

 
Dette må startes med befaring for å planlegge arbeidet.  

• Anders følger opp videre med aktuelle grunneiere knyttet til Geithaug 
 
Disse områdene tas i tillegg hvis det lar seg gjøre: 



• Deileslitjern: Grunneier Knut Tråsaviken. Her må løypa legges på land. Arbeid, rydding av 
skog og planeres 

• Gvamsetera: Grunneier Halvor Hvammen. Løypa legges på innsiden av veien (østsiden) så en 
slipper kryssing av veien på 2 plasser. Rydding og planering 

 
Anders har sendt mail til grunneiere og invitert til samarbeid. 
 

2019.1.14 Diverse 

• Vi trenger en bedre oversikt over grunneiere og eiendommer 
o Roar følger opp dette for nordsida 
o Espen følger opp dette for sørsida 

• Vi lager et nyhetsbrev til medlemmene om kjøp av maskin, rydding av traseer osv. 
o Bilde av ny maskin 
o Arild følger opp 

• Øvrige utbedringer garasjen for å kunne huse Asgeir 3: Terje følger opp 
• På lengre sikt er det behov for et felles møte med grunneierne 
• Kjøp av snøscooter vurderes etter at støtteordninger er avklart 
• Forslag til nye løypetraseer: Anders følger opp 

 

Neste møte: 9.9 kl 2000 på telefon 

 


