
Ål hytteforening

3570 Ål

Årsmelding for 2012

Etter stiftelsesmøtet  25. februar 2012 har styret hatt følgende sammensetning:

  

Aud L Krook   Leder

Rita Roarsen   Nestleder

Martin Bekkelund  Sekretær

John Duus   Kasserer

Jan Eklund   Styremedlem

Steinar Gundersen  Vararepresentant

Wilhelm Otnes  Observatør

Styret har hatt et år med relativt stor aktivitet. Det er gjennomført 4 styremøter og 

kontakt via internett. Styret har etablert kontakt med Ål kommune. 

Medlemsrekruttering har vært hovedoppgaven dette året.

Sentrale saker i 2012 har vært:

• Villreinplan

• Åpent hus

• Mobil- og nettdekking
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• Nettside

• Merking av hytter

• Vann- og avløp

• Skiløyper

Medlemmer og kontingent

Ål hytteforening hadde pr. 31. desember 2012:  148 medlemmer fordelt på 6 hyttevel 

og 11 enkeltmedlemmer. I vervingsarbeidet har det vært satt opp plakater på 

strategiske steder i Ål sentrum. Alle i foreningen har vært oppfordret til å gjøre 

reklame for ÅHF.

Økonomi

Ved årets utgang hadde foreningen kr 1630,00  på sin konto i Sparebank 1 Hallingdal 

Valdres. Detaljer om regnskapet blir lagt fram på årsmøtet.

Årskontigenten har vært kr 10 pr. medlem i hytte/velforeninger og kr 100 for 

enkeltmeldlemmer. Foreningens sekretariat og adresse er inntil videre: 

Aud L Krook, Ivan Bjørndals gate 4, 0472 Oslo
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Ål hytteforenings hjemmeside: www.aahf.no 

Her finnes info om hva styret har arbeidet med i 2012 og innmeldingsskjema. Siden 

kom raskt på plass med en standardløsning. Etter hvert er det lagt ut bilder fra Ål, en 

Facebook-tilknytning og lenker til ulike nettsteder som kan være av interesse for våre 

medlemmene. 

Samarbeid med Ål kommune

Ål hytteforening har vært i møte med ordfører Ivar Brevik og rådmann Tone Tveito 

Eidnes fra kommunen. Det ble framført fra kommunen at de er meget positive til 

hyttefolket.

Ål kommune vil lanseres som en familiehyttekommune med vekt på friluftsliv og 

kultur. De minnet om det lokalmedisinske senteret på Ål og at dette også skal være et 

tilbud og en trygghet for hyttefolket. Det ble videre tatt opp at vi bør benytte oss av 

tilbudene på Ål dersom de skal være bærekraftige. Ål har nå f eks både Vinmonopol, 

fiskebutikk og ferskvareavdeling i ny matbutikk. Hotellet er under renovering, men har 

allerede fått et fint serveringssted med italiensk kokk.
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Oslo, 29. januar 2013

Styret i Ål hytteforening

Aud L Krook    Rita Roarsen    Martin Bekkelund

Leder     Nestleder    Sekretær

   

John Duus     Jan Eklund    

Kasserer    Styremedlem    
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