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Tekst
Godkjenning av referat fra styremøte 9. februar 2021
Referatet ble godkjent.
Med sykkel på Norefjell – veien videre
Geir har befart området mellom Bøseter og Skistua på truger og funnet en
trase` som egner seg godt til å lage en sykkelløype. Han har snakket med
eier av 207/1 og forklart hva som vi har planer om. Eieren fikk også se
kart som viser hvor det er aktuelt å legge sykkelløypa. Grunneieren er
positiv til de planene hun fikk presentert. Styret ønsker å gå videre med
arbeidet og neste skritt blir å få fastsatt eksakt trase` på barmark. Når dette
er gjort, må eier av 207/1 involveres og vi må få et skriftlig samtykke til
planene fra grunneier. Dersom dette er på plass, kan vi sette i gang
arbeidet med å prosjektere byggingen av løypa og få utarbeidet søknaden
som skal sendes til kommunen.
Styret bad Geir om å utarbeide en skisse for hvordan vi bør arbeide videre
med sykkel på Norefjell.
Status gapahuk ved Vardefjell
Knut E. R. orienterte om arbeidene som pågår ved Vardefjell. Det er
Norefjell Turforening som har ansvaret for gapahuken og dekker
utgiftene. I vinter har man hogget skogen på stedet og gjort nødvendige
forberedelser til byggingen. Planen er at gapahuken skal stå ferdig til
Påske. Det er allerede på plass ei bålpanne og ved der. Ellers får
Turforeningen mange hyggelige tilbakemeldinger for gapahuken ved
Kjærleikshaugen og Rauhaug. Det er svært lite søppel som folk legger
igjen. Nytt i år er at man har laget et «amfi» av snø ved Snekkermyra.
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Handlingsplan IFN 2021 til 2023
Styret gikk igjennom den gjeldene handlingsplanen. Flere av prosjektene
har blitt ferdige og tas ut av planen og noen nye ble lagt inn. Vi gikk også
igjennom innspill fra Turforeningen. Flere av innspillene er tatt med i den
nye handlingsplanen. Noen av innspillene forutsetter planarbeid og bør
derfor spilles inn i forbindelse med at kommunen utarbeider ny
kommunedelplan for friluftslivets ferdselsårer. Sekretær utarbeider forslag
til ny handlingsplan og saken tas opp på neste styremøte.
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Eventuelt

Krødsherad kommune
Prosjekt Norefjell

Adr.:
Tlf.:
Fax:
E-post

3536 Noresund
40 55 58 70
32 15 00 01
erik.bjore@krodsherad.kommune.no

Tråkking av skiløyper på Norehammeren. Knut E. R. orienterte om at
skisenteret har problemer med å få tråkket de nedre skiløypene på
Norehammeren. Spørsmålet er om disse skiløypene skal ses på som en del
av hovedskiløypenettet, eller om dette er å anse som interne skiløyper i et
hytteområde. Sekretær undersøker med kommunen hva som eventuelt er
inngått av avtaler om dette.
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