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Referat fra styremøte i Infrastrukturfond Norefjell 3. desember 2020.
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31/20

Tekst
Godkjenning av referat fra styremøte 11. november 2020
Referatet ble godkjent.
Ny skibru ved Bukkespranget
Erik orienterte om at Holtet har startet opp arbeidet. Målet er at skibrua
skal stå ferdig før vinterferien 2021.
Med sykkel på Norefjell
Åsne innledet med å gå gjennom referatet fra møtet deler av styret har hatt
med kommunen. Geir Bottolfs orienterte om befaringen/møte han hadde
hatt med de aktuelle grunneierne ved Bøseter. Under befaringen kom det
fram at grunneierne ønsker en annen plassering av aktivitetsområdet. De
ønsker at det flyttes til området ved Bukkespranget og ny skibru som
bygges der. Grunneierne var også opptatte av at det må være en
forbindelse mot bekken/elva i retning Sigdal. Geir skal lage nye skisser
for dette området og vil ta en ny runde med grunneierne. Samtidig skal
Erik og Geir undersøke med kommunen om vi fremdeles holder oss
innenfor regulert området. Etter disse avklaringene må vi gjøre opp en
status og finne ut om vi kan gå videre med dette pilotprosjektet. Styret
vedtok at ved en eventuell bygging av aktiviteter skal fondet dekke 75%
av kostnadene med en total øvre ramme på 2 mill. kr for pilotprosjektet.
Styret vedtok at Geir Bottolfs er prosjektleder og fakturerer IFN etter
medgåtte timer. Fra styret følger Guro opp prosjektleder og fakturerer IFN
den tiden hun bruker.
Eventuelt
Lysløypa mellom Golfbanen og Skisenteret. Kunt E. R. orienterte om at
han har snakket med Sondre Holtet om tråkkingen av lysløypa. Han tok
opp spørsmål om Holtet kan tråkke skiløypa nærmere Skisenteret enn det
idrettslaget har gjort de siste 10-15 årene. Dette er egentlig et spørsmål
som idrettslaget må svare på, men Holtet må regne med å dekke kostnader
til å rydde traseen og leie til grunneier. Det et flott dersom skiløypa blir
tråkket nærmere NoreFri og Skisenteret. Holtet må avklare dette med
idrettslaget og grunneier.
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