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VESTRE SLIDRE HYTTEFORENING 

Referat fra årsmøtet i Vestre Slidre hytteforening (VSH) Vaset 3. oktober 2020 -  
virksomhetsåret 2019-20.  
Det var 20 personer til stede i tillegg til Tom Bratrud som var gjest:  

Tom Bratrud, antropolog og amanuensis ved Universitetet i Sør-Norge, var invitert til å følge 
årsmøtet. Han arbeider med et forskningsprosjekt «Valdres nå og i framtida» der han blant 
annet ser på konsekvensene av hytteutbygging og sammenhengene og konfliktene mellom 
hyttefolk og lokalbefolkningen.  

 
Referent Helga Sagsveen. 
 

a) Bjørn Mathiesen ble valgt til møteleder. 
b) Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
c) Bjørn Mathiesen gjennomgikk styrets årsberetning som var omsendt til medlemsvellene i god 

tid på forhånd og publisert / tilgjengelig på VSH sine fb-sider. Årsberetningen ble godkjent. 
 

d) Årsregnskapet  
omsendt til medlemsvellene i god tid på forhånd sammen med revisors attest, ble 
presentert av styremedlem og kasserer Vegard Sørensen.  
Årsregnskapet ble godkjent som fremlagt. 
 

e) Styrets prioriteringer og planer for det kommende virksomhetsåret 2020-21 ble lagt fram 
• Arbeid med Kommuneplanens nye arealdel. Antagelig ut på 2. høring før jul. 
• Videre arbeid med stier.  

o Styret vil avklare en eventuell videreføring av dugnadsgruppens arbeid 
herunder 

o Etablering av en modell der de enkelte velforeningene «adopterer» et 
stinettverk og vedlikeholder dette. 

• Vann og avløp 
VA gruppen har vært lite aktiv i siste periode. I neste periode vil kommunens 
planlegging og utbygging av nytt VA-nett være et viktig innsatsområde, ikke 
minst fordi tracévalg for nettet vil ha stor innvirkning på hvor det bygges 
hytter.  

• Veiløsninger for Syndinområdet.  
o Veisystemet fra dalen opp til Midtre og nordre del av Søndre Syndin er lite 

samkjørt med mange små tilkjøringsveier. Styret har fremmet 
problematikken i samarbeidsmøter med ordføreren.  
VSH har fått en henvendelse om å utrede vinterbrøyting av veien mellom 
Kvislasyndin og Lehovd. Det vil gi vinteradkomst mellom Vaset og Pyttingen. 
Samtidig vil det være en avveining fordi flere brøytede veier og større 
framkommelighet gir konflikt mellom større uberørte områder om vinteren 
og mellom vei og skiløype. Dette gjelder også hytteveier. Det kan synes som 
om det er motsetninger mellom gamle og nye hytteeiere i denne saken. 

• Støling og utvikling av stølsnæringen. 
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• Digitalisering i relasjon til deltidsinnbyggerne  
o bl.a. i samspill med Valdres Hytteforum og aktualisert ved Visit Valdres 

digitaliseringsprosjekt, som arbeider i lag med andre innlands-destinasjoner 
og med støtte fra fylkeskommunen   

• Foryngelse i det hyttepolitiske arbeidet i Vestre Slidre. 
o Det er ønskelig med yngre engasjement i det hyttepolitiske arbeidet ikke 

minst når det gjelder arbeid med miljø og klima. 
• Videreføre arbeidet som høringsinstitutt for nye vedtak i hht kommunens arealplan 

og i samarbeid med de lokale velforeningene (med Helga Sagsveen som anker) 
• Verv utfra deltakelse i Valdres Hytteforum (VHF) (Bjørn Mathiesen som styreleder i 

VHF, med Arne Lambech som vara) 
o Deltakelse i Visit Valdres’ styre  
o Deltakelse i styringsgruppen for prosjektet for bærekraftig reiseliv i regi av 

VV 
o Deltakelse i Valdresrådet utfra VHF sin partneravtale med VKN. 

 
f) Budsjett for driftsåret 2020-21 

Vegard Sørensen la fram budsjett for virksomhetsåret 2020-21  
Medlemskontingent på kr 35,- pr medlem ble videreført for neste periode. 
 

g) Valgkomiteens forslag til styre og varamedlemmer for driftsåret 2020-21: 
Valgkomiteen i året 2019-20 har bestått av Andris Wangensten og Nils Kårstad og de 
presenterte sine forslag på årsmøtet: 

 
Styret: 
kandidat     periode  tilhørighet 
 
Bjørn Mathiesen (styreleder)  2020/-21 uten geo bånd 
Vegar Sørensen   ikke på valg          2020/-21 Haraldset 
Ole Johan Stokstad   ny   2020/-22 Midtre Syndin hytteeierforening 
Helga Sagsveen    2020/-22 Øvre Høyset vel 
 
Varamedlemmer: 
Runar Knutsen    2020/-21 uten geo bånd 
Geir Hansen    ny   2020/-21 Kvislasyndin 
Torgeir Tvedt    2020/-21 Vaset 
Arne Lambech    2020/-21 Høyset Panorama 
 
Revisor: 
Stein Christensen   2020/-21 Fosheim Sæter 
 
Valgkomite: 
Andris Wangensten   2020/-21 Vasetlia 
Lars Mørk    2020/-21 Midtre Syndin hytteeierforening 
 



3 
 

Samtlige ble valgt ved akklamasjon. 
 

h) Eventuelt. 
• Ola Nordviste, Vistestølen vel, tok opp ønske om ladestasjon for El-biler på Vaset.  Arne 

Lambech opplyste om at det arbeides med å opparbeide 3 ladere fra neste sommer. Det 
kan være behov for ladestajon på Syndin også. Spørsmålet tas opp med ordfører. 

• Båndtvang og hundegård. Kommunen har i samarbeidsmøte tatt opp spørsmål om det 
er interesse for å opparbeide en større inngjerdet hundegård for lufting av hunder på 
Vaset. Grunneier har signalisert at han har et aktuelt område. Tiltaket vil ha en kostnad.  

• Planer ved Gomobu i Nord Aurdal kommune: Utbyggingssak Gomostølen Panorama;  
VSH sendte innen fristen 7. august klage i anledning varselet om utbyggingen til 
Landskapsarkitekt John Lie med kopi til Nord-Aurdal kommune. (Styreleder har senere 
tatt opp den planlagte utbyggingen på Gomostølen med Løypelaget.)  
Irene Veheim, Båtånlie, tok opp at hun hadde mottatt spørreskjema fra Nord-Aurdal om 
samdrift. 

• Hans-Petter Høegh Omdal klaget over kuruker ved hytteveggen. Det er anledning til å 
gjerde inn 500 kvm pluss grunnarealet på hytta og man kan søke om 700 kvm. Det ble 
påpekt at dette privatiserer større områder og påvirker hvordan hytteområdene og 
landskapet framstår, mere bygget og mindre natur.  

• Regulering av skiløyper. Anne Berit Eid tok opp problemet med at skiløypene ofte må 
vike for utbygging, at de enten flyttes eller bygges inn. Hun ønsker å fremme egne 
reguleringsplaner for skiløyper og viktige turstier. 
Hun tok også opp at det må lages avtaler om at det ikke strøs der skiløyper krysser vei. 
På Syndin har man brøytekontrakt der snø fra snøplog, blåses ut av løypa ved kryssinger. 

• Nytt samarbeidsmøte med kommunen og ordfører er 30. november. 
 
 
Referatet som lagt fram for alle styrets medlemmer: 
 

 
 

Vaset/Oslo, 20.10.2020  

 
Bjørn Mathiesen (s) 

 

  
Helga Sagsveen (s) 

 
 
 


