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Referat fra årsmøte og 50 års jubileumsfest  

13. august 2022 

 
Årsmøte og jubileumsfest ble holdt på hytta til Marta og Tor-Ingar 
Nordby. Til årsmøte møtte 20 medlemmer. Det gode frammøtet skyldes 

nok både den etterfølgende jubileumsfesten og det fantastiske været – 
som muliggjorde at både årsmøte og fest kunne avholdes utendørs. 

 
Generell informasjon  

Hyttelagets alder tilsier at flere hytter gjennomgår et generasjonsskifte. 
Ved eierskifte er det ønskelig at nye eiere melder seg inn, - og hyggelaget 

har fått to nye medlemmer i året som gikk. 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 

Innkalling 
Innkallingen ble godkjent. 

 

1. Regnskap og økonomi 
Bjørn gjennomgikk regnskapet for 2021 på årsmøtet. Inntekter og 

utgifter har vært som vanlig, og regnskapet viser et greit overskudd. Det 
forsvarer bruk av midler til jubileumsfesten, som på grunn av pandemien 

er utsatt i et år. Det kan ventes underskudd til neste år. 
 

2. 50 års jubileumsfest 
Festen ble avholdt etter årsmøtet og omtales under eget punkt bak. 

Alle medlemmer er blitt invitert til hyttelagets 50 års jubileumsfest. I 
tillegg ble det invitert gjester som har hatt og har betydning for hyttelivet 

rundt Hellsenningen. Med stor hjelp av Marta og Tor-Ingar har styret 
forberedt festen som omtales under eget punkt. 

 
3. Historien og arkivalia 

Arbeidet med innsamling av arkivalia har ligget litt i dvale. Styret tar sikte 

på å scanne flere dokumenter og bilder som legges ut på hyttelagets 
facebook-side. 

 
4. Kommunikasjon med medlemmene 

Det er opprettet en lukket facebook-gruppe for medlemmene, som 
oppfordres til å legge ut bilder og kommentarer på facebook-siden. 

Hyttelaget har også en egen side på www.hedalen.no 
 

 
 

 
 

 

http://www.hedalen.no/


5. Sør-Aurdal hytteforum – SAH 

Per-Otto orienterte om forumet, som har fungert i om lag 3 år. Forumet 
tar opp med kommunen saker som har hyttefolkets felles interesse. 

Forumet har hatt ett møte med kommunen, to styremøter og årsmøte 
siden forrige årsmøte. 

 
Følgende saker er tatt opp i forumet: 

▪ Pipefeiing - etterlyses som følge av at feieavgift betales.  
     Branninspeksjon har kommunens prioritet og kan forventes. 

     Informasjon på kommunens hjemmeside er forsinket pga. covid. 

▪ Veier - er i dårlig standard, og fylkesveisjef kan kontaktes. 
▪ El-bil-ladere - økende behov pga. omfang av el-biler. 

▪ Løypelag – kommunens konklusjon er at nordområdene må samle 
seg før det er aktuelt med møte. 

▪ Lysforurensning – kommunen har ikke tatt stilling til regler. 
Hyttelagene kan komme med regler og anbefalinger 

 
6. Sør-Aurdal Energi og nettleie 

Per Otto og Tor-Inger orienterte om lavere regninger enn tidligere, samt 
om betaling for forbruk bestående av fastledd og høyeste månedlig 

forbruk. Bevisst strømforbruk anbefales! 
 

7. Internett 
Per-Otto og Tor-Ingar orienterte om at fiber og internett legges langt opp 

i bygdene, men foreløpig utenfor rekkevidde for hytteområder. 

 4G-mast planlegges flyttet til Søbekkseter eller Teinevassåsen. 
 Vårt område ligger utenfor prioritert område for 5G.  

 Initiativ i Søbekklia sjekkes av Per-Otto. 
 

8. Løypelaget 
Stig Grydeland, leder av løypelaget og medlem av hyttelaget orienterte. 

Ny maskin er innkjøpt og står klar.  
Hyttelagets medlemmer oppfordres til å betale for bruk av løypene. 

Løypekartet viser definerte traseer, samt noen scooter-traséer. 
Godkjent scooter-trasé rundt Hellsenningen vil bli kjørt på dugnad. 

Trasé fra Søbekkseter er justert på grunn av nye hytter. 
Ny garasje bygges på Teinevassåsen, i tillegg til den eksisterende. 

 

9. Gode turer og turmål 
Arne Jacobsen merker turstier, eksempelvis Surtind – Larspytten – 

Slaseter, - Svartvikfjell  
Gapahuk er bygget på Hellsenningsberget. 

En gamme finnes på høyden på nordsiden av Krokvann. 
Det er kommet nye tur kart over området – Nesbyen 

 

 
 

 
 

 
 



10. Båter 

  Det ligger fortsatt mange båter som ikke er i bruk rundt Hellsenningen. 
  Utrangerte båter skal leveres til gjenvinningsstasjon / depot. 

Grunneiere er tidligere kontaktet vedrørende merkeordning og   
opprydning. 

Båteiere oppfordres til å merke båt med navn / hyttenummer / 
kontaktinfo. 

 
11. Inngjerding av tomter 

       Praksis er at eiendom kan gjerdes inn så lenge det er ok for grunneier og 

de som har beiterett. Naboer må varsles. I regulerte hytteområder 
gjelder egne bestemmelser. 

 
12. Tomtefeste 

Bjørn orienterte om politikerinitiativ utenom partisystemet om forslag til 
forbud mot nye kontrakter og fjerning av eksisterende kontrakter. 

Forslaget ble nedstemt. 
Tomtefesteforbundet har anstrengt økonomi, og kontingentøking kan 

forventes. 
 

13. Reguleringsplan og utbygging av nytt hytteområde 
Tor-Ingar orienterte om nye veier som bygges for første seks hytter.  

Skurveknatten bygges ut før bygging av ytterligere nye hytter 
igangsettes. 

 

Vannpleie 
Vannene i Hedalsfjellene forvaltes av «Styret for Hedalsfjella». 

Vannprøver hentes hvert år, og kalking foretas. 

Utsetting av fisk er utsatt på grunn av smoltedød. 

Medlemmene oppfordres til å fiske småfisk med garn i Hellsenningen for 

å begrense bestanden av sik. 
 

14. Valg 

Bjørn og Grete stod begge på valg. Disse velges for 2 år, og begge stilte 

sine plasser til disposisjon hvis andre ønsker å bidra i styret. Begge ble 
gjenvalgt. 

 
På oppfordring på forrige årsmøte - for å sikre rekruttering til styret - ble 

Gro Hovland tatt opp som nytt styremedlem etter forrige årsmøte. 
 

Resten av styret har sittet i flere år. Det er viktig å få inn nye ressurser 

i styret for å ha fortsatt kontinuitet.  
 

Er du interessert i å være med i styret. Ta kontakt med Per-Otto –  
per-otto.nedrelid@narbakst.no, eller telefon 404 14 222. 

 

Eventuelt 

Flere av hyttelagets medlemmer har erfart uregelmessig innbetaling for 

bom-passering for Søbekkseterveien, og styret følger opp saken. 

 

 

 

mailto:per-otto.nedrelid@narbakst.no


 

50-års jubileumsfest 
 
Etter avsluttet årsmøte var det tid for jubileumsfest – etter to års 

utsettelse. 
 

Denne festen kunne ikke vært avholdt uten stor gjestfrihet og innsats fra 
Marta og Tor Ingar, - som både hadde stilt familiens flotte hytte og 

uteområder til disposisjon, - sørget for bord og stoler – og passende 

servering – i mengder. 
 

Alle medlemmer var invitert til hyttelagets 50 års jubileumsfest. I tillegg 
ble det invitert gjester som har hatt og har betydning for hyttelivet rundt 

Hellsenningen. Særlig hyggelig var det at ordfører i Sør-Aurdal - Marit 
Hougsrud – og Olaf Ødegaard og ektefelle fra Søbekkseter – deltok på 

festen, - som samlet rundt 35 glade jubilanter 
 

Etter hyggelig mingling med noe godt i glasset var det tid for servering 
av kortreiste spesialiteter fra Piltingsrud gård i Begnadalen – lekkert 

grillet av Tor-Ingar og medhjelper, samt salat og annet tilbehør – 
etterfulgt av styreleders selvplukkede multer i herlig multekrem. Deretter 

var det tid for nydelige søtsaker fra Nærbakst; gulrotkake og 
kransekakestenger, samt kaffe. Maten smakte, - og jubilantene forsynte 

seg i flere omganger.... 

 
Hyggelig prat rundt langbordet ble avløst av hilsener og taler, - inkludert 

historien om hyttelagets start fra Elisabeth og  Thore´s gjennomgang av 
de legendariske påskeskirennene - med framvisning av premier og 

diplomer.  
 

Covid-smitte satte stopp for planlagte musikkinnslag, men dette ble 
elegant ivaretatt av Stein Ove som framførte passende og velkjente 

klassikere med sang og gitar, - til alles begeistring. 
 

Alt i alt ble det en særdeles generøs og hyggelig jubileumsfest, - i det 
vakre augustværet. En stor takk til Marta og Tor-Ingar er vel fortjent! 

 
Før mørket kom sigende ruslet jubilantene lykkelig og mette hjemover til 

hyttene sine rundt Hellsenningen.... 

 
 

 
For Hellsenningen Hyttelag 

 
(sign) 

  Per-Otto Nedrelid 
  styreleder 


