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Kjære medlemmer av hyttelaget! 
 
Styret i hyttelaget kan også i år berette om aktuelle saker i året som gikk. Vi 
innkaller samtidig til årsmøtet 2021 som avholdes på hytta til Tor-Ingar Nordby 
lørdag 14. august kl 17.30, etterfulgt av grillfest ca kl 18.30. 
 
STYRETS BERETNING 
 

  Styret består av: Per-Otto Nedrelid, leder  
Bjørn Henriksen, kasserer, web-ansvarlig 
Tor Ingar Nordby, grillfestansvarlig 
Grete Jarmund, sekretær / referent 

 
Styret har avholdt to møter på Teams etter årsmøtet 2020. 
 
AKTUELLE SAKER 
 
1.   Regnskap 

 
Hyttelaget har fortsatt en sunn økonomi.  
Bjørn gjennomgår regnskapet for 2020 på årsmøtet. 
 
 
2. 50-års jubileum  

 
Hyttelaget ble stiftet 10.04.1971 og har altså fylt 50 år.  
På årsmøte 2019 og 2020 har styret lagt frem skisse til feiring av jubileet. Styret har 
på to møter i 2021 diskutert mulighet for å arrangere jubileumsfest. Beslutningen ble 
utsatt så lenge som mulig for å ha best mulig beslutningsgrunnlag. På styremøte 
14.06.21 besluttet styret å utsette jubileumsfest i et år, altså til august 2022.  
 
Årsakene til denne beslutningen er: 
• Fortsatt usikkerhet med hensyn til tidspunkt for når alle kan være fullvaksinert. 
• Fortsatt usikkerhet om mulighet til et slikt arrangement i privat regi. 
• Eventuell avlysning ville sannsynligvis medført kostnader og en god del arbeid 

forbindelse med leie av telt og eventuelt annet utstyr, bestilling av mat, 
underholdning, invitasjoner o.a. 
 

 
3. Historien og 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. 
 
Det er opprettet en nye Facebook-gruppe 
https://www.facebook.com/groups/259519542333020 
 
Denne erstatter Facebook-profilen til Hellsenningen hyttelag, som vil bli slettet. 
 
Vi oppfordrer derfor alle til å bli medlemmer i gruppen og til å dele bilder, historier og 
dokumenter som kan fortelle historien om 50 års hytteliv ved Hellsenningen. 
 
 
 
 



4.   Kommunikasjon med medlemmene 
 

 I tillegg til opprettelse av Facebook-gruppe har Hellsenningen Hyttelag opprettet egen 
side på www.hedalen.no:  
https://hedalen.no/hytte/hytteforeninger-og-hyttevel/helsenningen-hyttelag/ 
 
Denne vil erstatte nåværende hjemmeside Hellsenningen.no. Dette vil både spare 
kostnader og gi en langt enklere oppdatering. Innkallinger til årsmøte, referater og 
annen viktig informasjon vil bli lagt ut her. 
 
 
ORIENTERINGER 

 
5. Sør-Aurdal hytteforum - SAH 

 
Per-Otto er med i styret og orienterer på årsmøtet. 

 
Det ble avholdt Teamsmøte med Sør Aurdal Kommune (SAK) 19.02.21.  
Saker som ble 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 
• Reguleringsplan. Fulle enighet om å unngå utbygging over 1000 moh. 
• Korona: Kommunen henviser til og følger nasjonale retningslinjer 
• Skilting av stier og turveier 
• Mitt Sør-Aurdal ny nettside, mye info om Sør-Aurdal.  
• Stolpejakt, kart blir laget, kulturdepartementet gir støtte til stolpejakt hvis det merkes 

ved kulturminne.  
• Mobildekning / fiberutbygging  

 
 

6. Sør-Aurdal Energi og nettleie 
 
Misnøye med høy nettleie er brakt inn som sak til Valdres hytteforum. 
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.  
Styret vil følge med i saken og ta dette opp i alle sammenhenger det er naturlig. 
 
Tor-Ingar orienterer på årsmøtet. 
 
 
7. Internett 

 
Det er dårlig internettforbindelse i området vårt. Dette er tatt opp i SAH og i et 
initiativ fra hytte-eiere i Hedalsfjellet for utbygging av fiber.  
 
Per-Otto orienterer på årsmøtet. 
 
8. Løypelaget 

 
Styret gjentar oppfordringen til medlemmene om å melde seg inn i Hedalen løypelag, 
som har egen Facebook-side. 
 
Per-Otto og Tor-Ingar orienterer på årsmøtet. 
 
 
 
 
 
 
 



9. Gode turer og turmål 
 

Det er dannet en ny Facebook-gruppe: 
https://www.facebook.com/groups/815969595790877 .Initiativtaker er Line Mork, 
tidligere formann i løypelaget. Her vil det sikkert bli lagt ut mange fine bilder og 
turtips. 
 
Per-Otto orienterer på årsmøtet. 
 
 
10. Båter  
 
Grunneierne jobber med å utrede merkeordning. 
 
Tor-Ingar orienterer på årsmøtet. 
 
 
11. Inngjerding av tomter 
 
Ulik praksis for inngjerding er knyttet til reguleringsmessige forhold. 
 
Tor-Ingar orienterer på årsmøtet. 
 
 
12. Tomtefeste 

 
Bjørn orienterer om forslag om at loven skal avvikles og tomtefeste forbys. 
 
 
13. Reguleringsplan og utbygging av nytt hytteområde 
 
Grete og Tor Ingar redegjør for status på årsmøtet. 
 
 
14. Overføring av vei fra Sør Aurdal kommune til Innlandet fylke  
 
Dette gjelder strekningen fra kontainere til bom ved Teinevassåsen 
 
Orientering på årsmøtet. 
 
 
  



 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 - OG GRILLFEST 
 
Tradisjonen tro blir det også i år avholdt årsmøte, kombinert med grillfest. 

 
Møtet blir i år lørdag 14. august 2021 hos Marta og Tor-Ingar Nordby.  
 
Årsmøtet starter 
kl. 17.30 - og grillfesten starter ca. kl. 18.30, eller så snart møtet er hevet. 

 
Hytta ligger ved Hellsenningen og adressen er Søbekkseterveien 321. 
 

 
 
Årsmøtet er alltid nyttig, - og grillfesten veldig hyggelig. En utmerket måte å 
møtes. Hyttelaget holder enkel grillmat og noe drikke. De som ønsker noe utover 
dette, tar med selv. Det er fint hvis de som kommer kan melde fra til Tor Ingar 
Nordby. Dette av hensyn til innkjøp. Tlf.: 906 27 368 / mail toringarn@gmail.com 
 
Vi håper på godt fremmøte! 
 

  



 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 
 

AGENDA  
 

1.  Regnskap 2020 
 
2. 50-års jubileum  
 
3. Historien og arkivalia 
 

4.   Kommunikasjon med medlemmene 
 
5. Sør-Aurdal hytteforum - SAH 

 
6. Sør-Aurdal Energi og nettleie 
 
7. Internett 

 
8. Løypelaget 

 
9. Gode turer og turmål 

 
10. Båter  

 
11. Inngjerding av tomter 

 
12. Tomtefeste 

 
13. Reguleringsplan og utbygging av nytt hytteområde 

 
14. Overføring av vei fra Sør-Aurdal kommune til Innlandet fylke  

 
15. Valg 

 
Tor Ingar og Per-Otto står begge på valg. Disse velges for 2 år, og begge stiller sine 
plasser til disposisjon hvis andre ønsker å bidra i styret. 
 
Begge stiller til gjenvalg om det ikke kommer andre kandidater. 
Styret oppfordrer andre kandidater å melde sin interesse.  
 
Styret har sittet i flere år. Det er viktig å få inn nye ressurser i styret for å ha fortsatt 
kontinuitet. Som et alternativ til utskiftning av styret ønsker vi derfor å utvide styret 
med et 5. medlem. 
 
Er du interessert i å være med i styret. Ta kontakt med Per-Otto –  
per-otto.nedrelid@narbakst.no, eller telefon 40414222. 
 
 
Eventuelt 
Kom gjerne med innspill. 
 
Vel møtt!  
 
Vennlig hilsen Hellsenningen Hyttelag 
 
Per-Otto Nedrelid 
styreleder 


