
 

 

 

Til styre- og varamedlemmer 

                                                                                                                          Hønefoss, 21.11.2018 

 

Referat styremøte i DNT Ringerike. 

 

Tid: 21.11.2018 kl. 1830. 

Sted: DNT Ringerikes kontor i Osloveien 10.   

 

Tilstede: Alle minus daglig leder 

Fravær: Vibeke 

 

Saker: 

SAK   71/18: Godkjenning av dagsorden. 

               Noen saker ble meldt inn til «Eventuelt» 

SAK   72/18: Godkjenning av referat fra styremøte 24.10.18. 

              Referatet ble godkjent 

SAK   73/18: DNT Ringerike. 

• Barnas Turlag. 

             Turprogrammet er klart 

• Valgkomité. 

               Brit Holt og Stein Thoresen har sagt seg villige til å inngå i komiteen 

• Turprogram 2019 med godkjenning av turledere. 

               Nye turledere: Camilla Sværi, Stein Fines, Leif Koch, Leif og Anders Piltingsrud 

• Koiepriser 2019. 

             Som Oslo, bortsett fra at styret mener det bør betales for dagsbesøk, og vedtok   



              25 kr pr pers,   75 kr pr familie. 

• Skauleisposten 2019. 

              Ferdig i midten av desember, Per innkaller til dugnad. 

SAK 74/18: Stier. 

                Utnytte ressursene på Hvalsmoen 

                 Det er mange på Hvalsmoen, hovedsaklig mennesker fra Tyrkia, som gjerne vil være  

                 med og gjøre en innsats for Turistforeningen. Vi ser på neste år om vi kan få dem med på 

                 male,-merke-, og veddugnader. 

• Vassfarstien. 

                  Tom-Erik refererte fra møte med ordfører i Flå 

                  Utsetter bygging/avgjøring om hva som skjer med Vassfarkoia etter diskusjonene som         

                  følger, dette vil kanskje ta ett år. Følges opp av styret utover vinteren 

• Opptur 2019. 

                Grunneiertillatelser innhentes for ferdsel gjennom verneområdet 

                Turen avsluttes ved gamle Vegård skole, bl a på grunn av enklere adkomst for bussene. 

• Elvelangs. 

                 DNT Ringerike har overtatt ansvaret for rapportering og oppsett av infotavler 

                 Ny sti planlegges av Ringerike kommune, som gjør at man kan gå hele Elvelangs langs     
                 elva. 

                 Legges inn i den nye Byplanen for Ringerike kommune 

SAK    75/18: Koiene våre. 

                    Gausdal landhandleri kan leveres gasskap for 2stk  11 kgs  gassdunker -  

                    pris 1850 kr pr dobbeltskap 

                    Leveres snarest til Viker- og Hovinkoia 

                    Montering av skapet bør gjøres av fagpersonell 

                    Erik henter skapene på Eggemoen,  

• Vikerkoia m/økonomirapport. 

              Det viktigste som gjenstår er boring etter vann. Erik innhenter to anbud 

              Mange bra tilbakemeldinger fra besøkende på koia 



• Hovinkoia m/økonomirapport. 

               Tilbud om å bygge et uthus fra Gausdal Stav og Laft, pris 64000 + innredning 

               Faktura kan komme for traktorløfting av torv på dugnaden. 

SAK    76/18: Diverse oppsummeringer/orienteringer. 

• Ferskingkurs Åsa. 

              Bra deltagelse 

• Høstmøte 1.11.18. 

             ca 75 møtte opp denne fine høstkvelden 

               Stor takk til de som viste bilder og de som bakte kaker   !! 

SAK    77/18: Arrangement framover.  

• Julemøte 6.12.18. 

              Avreise med minibuss kl 1700 fra Osloveien 

              Erik ansvar for Quiz 

• Tur med Villa`n til Vikerkoia. 

             Dagny har opplegget for et  dagsbesøk 

SAK    78/18: Daglig leders punkt 

            Daglig leder ikke tilstede 

SAK    79/18: Eventuelt. 

             1. Nærtur-lederkurs. Finn overbringer til Vibeke kalender for DNT OO 

             2. Daniel hadde møte med Fossen Friluft, de ønsker å lage en Friluftsfestival over en helg. 

                 De spør om DNT R ønsker å være samarbeidspartner?  Usikkert hva som blir bestemt  

                 og hvordan økonomien blir i dette.. Styret tar opp saken neste år 

            3. Booking, det burde stå BESTILLING på oppstartsida? Tom-Erik tar saken. 

                Booking på "Vassfarkoia"?   Det bør f eks stå Vassfarkoia/Røde Korshytta 

         4. Snøkanon på Ringkollen ?     

                 Saken er utsatt pga økonomi, men det ønskes en uttalelse fra  DNT Ringerike hva vi mener? 

               Styret støtter dette prosjektet  

         5. Eventelt kjøp av hytta TIPP på Hedalsfjellet: 



                6 sengeplasser 

                Ligger ved Småvanna 

                Halve hytta ligger i verneområdet 

                Vi utreder saken videre 

                Rekognosering når snøen legger seg      

      6. Ellingseterkoia 

               Odd har hatt kontakt med fam Bentzen ang uttak av skog i området ved koia.  

                Vi står ganske fritt til de tiltak koiesjefene gjør på og rundt koia. 

       7. Turbeskrivelser i Ring Blad. 

           alle artiklene er oversendt DNT. Vi fortsetter å jobbe med saken 

SAK    80/18: Neste møte. 

             16 januar 2019 

 

Dikt av Hermann Wildenvay, fremført av Finn. 

 

 

For styreleder i DNT Ringerike Tom-Erik Bakkely Aasheim 

Erik Lunde 

 

 

 

Eventuelt forfall meldes til rt@ringerikes-turistforening.no 
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Kopi: Koiesjefer, Barnas Turlag, Skauleisposten, Seniorgruppa, Turgruppa, Koiekontakt, Sti-
ansvarlig, Web-ansvarlig, DNTung. 


