
 
Protokoll til styremøte i Åsbøseterdalen Velforening 

 
Til: Styrets medlemmer 

Dato: 2.9.2020 
Klokkeslett: 19:00 
Møtested: Hos Arild Tanem i Asker med Espen på Teams 
Deltakere: Terje Rogde, Roar Elgåen, Espen Løe, Arild Tanem, Marit Gislesen 
Referent: Arild Tanem 
 

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

 
2020.1.1 Årsmøte og årsberetning 

Form for møtet ble diskutert i lys av situasjonen med Covid 19. Styret kom fram til at årets møte skal 
arrangeres digitalt innen utgangen av oktober. 
 
Tiltak:  

• Arild og Espen lager et digitalt opplegg basert på hjemmesiden vår  
• Terje lager utkast til årsberetning 

 

2020.1.2 Løypeplan og antall km løyper 

Eivind Kurverud har laget ny oversikt over løyper og antall km som prepareres av velforeningen, som 
strekker seg til ca 45 km. 
Vi mener forslag fra Haugåsen (v/Hans Wilhelm Ro) til fordeling av årets tilskudd (31,6%) er feil.  
Haugåsen har fått for stor andel basert på antall km og kvalitet på løypene. 
Vi vil foreslå 18,2 % for inneværende år, og be om et møte med Hans Wilhelm for å diskutere 
framtidig fordelingsmodell. Antall km som danner grunnlag for vår andel har vært for lite. 
Vi har løyper med høy kvalitet, og har investert i nytt utstyr som muliggjør dette. 
Vi skal informere kommunen om denne feilen, og jobbe for å korrigere dette til neste års fordeling 
av tilskudd. 
 
Tiltak:  

• Roar svarer kommunen på mail, og ber om et møte for å diskutere hvordan dette skal gjøres 
framover. 

 



 
 
2020.1.3 Arbeidsoppgaver framover 

Styret har mottatt notat fra Eivind Kurverud om forslag til utbedringer i løypetraseene. 
Dette ble diskutert, og følgende ble prioritert: 

• Legging av rør ved Westrum-hytta 
• Legging av rør ved Geithaugen 
• Bru/klopp/rør for kryssing over Deileslibekken 
• Jevne ut dumpa ved veien til Kurverudhytta ved Breisetvatnet 
• Vurdere endring av trase ved sørsiden av Breisetvatnet 

 
Tiltak:  

• Roar bekrefter til Eivind at prioriterte utbedringer kan utføres 
• Espen diskuterer mulig endring av trase ved Breisetvatnet med Eivind 

 
2020.1.4 Framtidig styresammensetning 

Terje, Roar, Anders, Lars og Arild er på valg til neste styre. Det er klart at Terje ønsker å gå ut av 
styret da han ikke lenger har egen hytte i dalen. 
Ny valgkomite ble valgt på forrige årsmøte, og må mobiliseres fram mot årsmøtet. 
 
Tiltak:  

• Roar tar kontakt med valgkomiteen og ber de starte arbeidet 
 
2020.1.5 Andre saker 

Følgende saker ble diskutert og må avklares på lengre sikt: 

• Søke om midler fra infrastrukturfondet til vedlikehold av traseer 
• Kartlegge løypenettet og lage oversikt over hva som skal utbedres neste år 
• Vurdere om velforeningen skal kjøpe egen snøscooter 
• Lage strategi for å sikre løypekjøring framover  
• Møte med grunneierne for å diskutere vedlikehold av traseer 
• Lage plan for merking av sommerløyper 

 


