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    Oktober 2020  
 

Referat fra årsmøte 22. august 2020 
 
Årsmøte ble i år holdt på hytta til Marta og Tor-Ingar Nordby. Til sammen møtte 15 
personer.  
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Innkalling 
Innkallingen ble godkjent.  
 
1. Regnskap 
Hyttelaget har fortsatt en sunn økonomi.  
Bjørn gjennomgikk regnskapet for 2019 på årsmøtet. 
 
2. 50-års jubileum 2021 
Hyttelaget ble stiftet 10.04.1971 og nærmer seg 50 år.  
 
ARKIVALIA 
Styret er enig om at Facebook er en egnet plattform for formidling av hyttelagets historie 
slik denne kan dokumenteres gjennom referater, brev, fotografier m.m. 
  
Styret gjentar oppfordringen til hyttelagets medlemmer om å samle arkivalia. 
 
Styret har gått gjennom gamle dokumenter og vil legge ut noen dokumenter som viser 
hva som har engasjert hyttelaget og medlemmene gjennom 50 år. 
Gjennomgangstemaer er strøm, vei, kommunikasjon og renovasjon. 
 
Styret ber medlemmene samle eventuelle gamle referater og annet fra hyttelaget, som 
kan kaste ytterligere lys over historien. Vi oppfordrer også til å legge ut bilder og 
historier fra hyttelivet ved Hellsenningen. Husk å sladde eventuelle navn. 

 
JUBILEUMSFEST 
Tor-Ingar orienterte om planene på årsmøtet. 
 
Styret ønsker at årsmøtet i jubileumsåret 2021 utvides til en jubileumsfest for 
hyttelagets medlemmer. Lagets samarbeidspartnere og støttespillere inviteres særskilt, 
og i samsvar med godkjennelse på årsmøtet 2019 vil en del av hyttelagets oppsparte 
midler bli benyttet til festen. 
 
Festen avholdes på historisk grunn, - på hytta til Tor-Ingar, - der hyttelaget ble stiftet i 
1971. Korrigering fra Elisabeth Celius: Hyttelaget ble stiftet påsken 1971 på myra 
nedenfor hytta til Karlsen i forbindelse med Bjønnesturennet. Årsaken var interesse for 
å få innlagt strøm 
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3. Kommunikasjon med medlemmene 

Facebook anses som den mest effektive måten å kommunisere med medlemmer 
på fremover. Det er opprettet en fb side for Hellsenningen Hyttelag. Denne 
fungerer dårlig og det er vanskelig å legge ut bilder og tekst. Styret vil derfor 
opprette en ny side med enklere oppdatering. 
 
I forbindelse med jubileet oppfordrer også styret til å dele gode historier, 
hytteminner og bilder fra Hyttelagets 50 år. Da får vi samlet mye historie på en 
tilgjengelig mplattform. 
 
Sjekk gerne nåværende facebookside på: 
https://www.facebook.com/hellsenningen.no/?ref=page_internal 
Under fanen fellesskap ligger en flott dronevideo av området.  
 

4. Sør-Aurdal hytteforum - SAH 
Per-Otto er med i styret og orienterte på årsmøtet. 
 
Det har vært to møter med Sør Aurdal Kommune (SAK) siden forrige årsmøte, 
1.11 og 26.6. I forkant av møtet 1.11 ble det avholdt et forberedende møte i 
SAH. Korona har satt en stopper for møter i SAH i år.  
Saker som er tatt opp: 
• Gjennomgang av støtte til Løypelag. Ikke alle løypelag har vært kjent med 

muligheten for å søke. Hedalen Løypelag er godt kjent med støtteordning 
• Ny plan for hytterenovasjon: Mer kildesortering 
• Vann og avløp: Kommunen ser at det er utfordringer med store private 

renseanlegg. Det gjelder først og fremst områdene Nord og vest for Bagn. 
• Ladestasjoner. Kommunen ser ikke det som sin oppgave å støtte 

utbygging, men er positive til at det kommer lademuligheter. Som f.eks på 
Joker Hedalen. 

• Motorisert ferdsel i utmark. Dette gjelder snøscootere og et økende antall 
ATV. Kommunen forholder seg til nasjonalt regelverk. Brudd på forskriften 
skal tas opp med politiet. 

• Reguleringsplan. Fulle enighet om å unngå utbygging over 1000 moh. 
• Feiing. SAH og andre hyttekommuner har store utfordringer med dette. 

Over 3500 hytter i Sør Aurdal, flere uten vei helt frem og med folk på 
hytten i ferier og helger gjør det til en vanskelig oppgave. Kommunen vil 
prioritere inspeksjon av ildsteder.  

 NB: Det er ikke nødvendig å bevare tilbud på takstige fra Stiger til 
Tak. Brevet er videresendt til SAH som vil ta dette opp med SAK. 

• Korona: Kommunen savnet nasjonale retningslinjer i starten. 
Kommunikasjonen ble derfor utformet av Kommunen. Nå er det nasjonale 
retningslinjer. Hyttefolket har vært lojale til bestemmelser fra nasjonale og 
kommunale myndigheter.  

 
5. Sør Aurdal Energi og nettleie 

Misnøye med høy nettleie er brakt inn som sak til Valdres hytteforum. 
Per-Otto og Tor-Ingar orienterte på årsmøtet. 
 
Sør Aurdal Energi har landets høyeste faste nettleie. Den variable er ikke 
høyest, men SAE har i gjennomsnitt Norges høyeste nettleie for fritidsboliger.  
Dette er en sak som angår alle i Sør Aurdal. Styet vil følge med i saken og ta 
dette opp i alle sammenhenger det er naturlig. 
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6. Internett 
Det er dårlig internettforbindelse i området vårt. 
Per-Otto orienterte på årsmøtet. 
 
Styret har gjort en henvendelse til andre hyttelag rundt Hellsenningen og vil ta 
dette opp med Telia og Telenor gjennom Sør Aurdal Hytteforum eller direkte. 
 

7. Løypelaget 
Styret gjentok oppfordringen til medlemmene om å melde seg inn i Hedalen 
løypelag, som har egen Facebook-side. 
Per-Otto og Tor-Ingar orienterte på årsmøtet. 
 
Løypen over Hellsenningen er erstattet av løype rundt vannet. Det oppfattes 
positivt av de fleste. 

 
8. Sti- og løypemerking 

Per-Otto og Tor-Ingar orienterte på årsmøtet. 
 
Det er kommet mange nye skilt i fjellet. Dette er et privat initiativ og er svært 
nyttig i mangel av organisert merking. Klopper og påbegynt sti i løypetraseen på 
«vår side» av Hellsenningen gjøres også på privat initiativ. 

 
9. Gode turer og turmål 

Per-Otto orienterte på årsmøtet. 
 
Prøv Gapahuken på Hellsenningsberget. Flott utsikt over Hellsenningen. Følg 
blåmerket sti inn fra veien helt øverst i hyttefeltet Hellsenningsberget eller ut fra 
løypetraseen fra Svarttjernlia mot Hellsenningsberget. 

 
10.   Båter  

Grunneierne jobber med å utrede merkeordning. 
Det er ingen aktivitet siden forrige møte. 
 

11.   Inngjerding av tomter 
Ulik praksis for inngjerding er knyttet til reguleringsmessige forhold. 
Tor-Ingar orienterte på årsmøtet. 
 
Det er mulig å gjerde inn sin eiendom så lenge det er ok for grunneier og de 
som har beiterett. Naboen må varsles. Dette gjelder ikke i områder med 
reguleringsplan.  
 

12.   Tomtefeste 
Ingen nyhetsbrev fra Tomtefesteforbundet i år.  
 
Det er enighet om at Tomtefesteforbundet har en viktig funksjon og at det 
forhåpentligvis kan være mulighet for å endre lovverk etter neste stortingsvalg. 

 
13.   Reguleringsplan og utbygging av nytt hytteområde 

Reguleringsplan for F10 Søbekkseter ble vedtatt av Sør-Aurdal kommune i 
desember 2019. 
 
Saken ble ikke tatt opp på årsmøtet og utsettes til neste år. Dan kan 
igangsetting nærme seg. 
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14.   Valg 

Bjørn og Grete stod begge på valg. Begge ble gjenvalgt for to år. 
 

15.   Eventuelt 
Ingen saker. 

 
 

Møte ble avsluttet med nydelig elggryte tilberedt og server av Tor Ingar og Marta. 
Det ga en tryggere serveringssituasjon mht. smittevern enn grilling og buffet. 
Dessverre ble det ingen quiz, men en hyggelig prat med middag, kaffe og kake til vi 
avsluttet mens det ennå var lys nok til å komme trygt tilbake til hyttene.  

For Hellsenningen Hyttelag 
 
(sign) 

     Per-Otto Nedrelid 
     styreleder 


