
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE ÅSBØSETERDALEN VELFORENING 

DATE: 2 SEP 2021 

DELTAKERE: 
 
REFERENT:  

ESPEN, ARILD, TORMOD, ROAR, MAY BRITT, MARIT 
 
ARILD 

Agenda: 
 
Klargjøring av skiløyper 

• Løypekomiteen er godt i gang og har vært på befaring i østre deler av Seterløypa.  
Det skal bl.a legges klopp over Deilesliebekken og jobbes med traseen langs 
Deileslitjønn før skisesongen.  

• Vi prøver å gjenoppta kontakt med grunneier ved søndre del av Breisetvannet for å søke 
avklaring om trasè. Arild følger opp. 

• Det skal lages oversikt over behov for forbedringer i løypenettet og lyse ut 
dugnadsoppgaver. Espen følger opp. 

 
Gapahuk 

• Vi har fått tilbud om gratis rammeverk for en Gapahuk fra Tormod Brekke. 
• Det er ønskelig å sette opp en gapahuk i et skiløypekryss. 
• Vi jobber videre med saken med grunneiere og kommune for å få tillatelse for plassering. 

 
Nore og Uvdal – Fremtidig renovasjonsløsning 

• Styret gikk igjennom kommunens plan for utplassering av nye avfallsstasjoner. 
• Vi jobber videre med saken, Tormod følger opp. 

 
Andre saker 

• Påskeskirenn; Vi søker etter dugnadsstyrke til å arrangere påskeskirenn. 
• Kommunale tilskudd; Vi har ikke fått utbetalt noe enda, og på denne årstida har vi 

tidligere fått dette. Roar følger opp videre. 



 
 

Oppfølgingsliste: 
Aksjon Ansvarlig i 

styret 
Frist Status 

Vurdere samarbeid om løypekjøring med Haugåsen, 
planlegge befaring og møte 

Roar/ 
Løypekomite 

 Avventer 

Legging av rør ved Geithaugen Espen Sommer 21 Utført 
Vurdere alternative reserver til løypekjøring Espen  Pågår 
Informasjonsdeling – tiltak for forbedringer    
Nett-dekning i punkt på garasjen til Asgeir Lars Vår 21 Utført 
Vurdere om vi skal etablere «varmebod» med toalett 
i tilknytning til garasjen til Asgeir 

Roar   

Værstasjon og web-kamera på nettpunkt på garasjen 
til Asgeir 

Tormod   

Etablering av gapahuk i et skiløypekryss Espen Vinter 22  
Dugnadsstyrke til å arrangere påskeskirenn  Vinter 21/22  
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