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ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2014 
 

Styret har gleden av å innkalle til årsmøte 

Lørdag 9. august kl 16.00 

Villmarksalen, Bergo Hotell, Beitostølen 

 

Saksliste: 

1. Årsberetning 2013 – 2014 

2. Regnskap per 31.12.2013. Budsjett 2014. 

3. Deltagelse i Valdres HytteForum – VHF (se årsberetningen) 

Styret ber om årsmøtets tilslutning til at Beitostølen Vel deltar i Valdres 

HytteForum. Når det gjelder kontingent og andre praktiske forhold, ber vi 

årsmøte gi styret de nødvendige fullmakter.  

4. Fastsettelse av medlemskontingent.  

Styret foreslår uendret kontingent, kr 100 pr år. 

5. Valg av styre.  

Valg av revisor.  

Valg av valgkomite.  

 

Ca. kl 17.00 

Ordfører Kjell Berge Melbybråten: om et aktuelt tema 

Erik Grønolen: om spektakulært prosjekt på Valdresflye 

 
Kollektivt innmeldte medlemmer fra Haugsynlie, Lomtjednlie, Stakkstølie Nord og 

Tjednbakkhaugen har møterett. De kan stemme selv, eller gi sin representant fullmakt til å 

stemme for seg. Vi minner om at enkeltmedlemmer må ha betalt kontingent for 2014 for å 

kunne stemme. 

Beitostølen, 11. mai 2014 

 

Nils Herman Hornnæss 

Styreleder (sign) 

http://www.beitostolenvel.no/
mailto:post@beitostolenvel.no


Årsberetning 2013 - 2014 for Beitostølen Vel 
 

 

Styret 

Styret har i perioden bestått av: 

Styreleder Nils Herman Hornnæss, kasserer Hans Petter Fernander, nestleder Erik Garaas, 

styremedlem Knut Sem, styremedlem Kjersti Lohne Enersen, varamedlem Paul Martens Røthe. 

 

Det har vært avholdt 6 styremøter. Styret har hatt jevnlig kontakt per tlf og e-post. Møtereferat 

og informasjon om styrets aktiviteter finnes på  www.beitostolenvel.no   

For egnede saker benytter vi også BV’s facebookside. 

 

Økonomi 

I løpet av 2013, var det 315 som betalte kontingent til Beitostølen Vel, hvorav 173 var  

kollektivt innmeldt. Kostnadene var lave, og overskuddet ble 22.161. Bankbeholdningen 

utgjorde 74.183 ved årets slutt. 

 

Løypeforeningen 

Beitostølen Vel er representert i Løypeforeningens styre med nestleder Erik Garaas. 

Et godt løype- og stitilbud både vinter og sommer er viktig både for hyttefolk, tilreisende og 

fastboende. BV legger derfor stor vekt på å være en solid støttespiller for Løypeforeningen mht 

økonomiske bidrag fra eiere av fritidsboliger og en aktiv holdning til løypeproduktet. Det er 

stor enighet om at turløypene er særdeles viktig for Beitostølens renommé. 

 

Kontakt til Øystre Slidre kommune 

Beklageligvis har det vært liten kontakt med kommunen i perioden – nærmest ikke-

eksisterende. Det har ikke stått på Beitostølen Vel! 

Vi har skrevet brev og purret gjentatte ganger. Selv ikke brev til Formannskapet ga uttelling. 

Til sist fant vi det nødvendig å be Sivilombudsmannen om bistand. Etter det mottok vi to brev, 

men ikke i slik form at det ble svar på våre brev og spørsmål. Etter  iherdig oppfølging fikk vi 

til et møte med ordføreren og BV’s leder 14. april. Det ble et godt møte! 

Det ble etablert rutiner for at BV minst to ganger årlig skal inviteres til møte med henholdsvis 

ordfører og formannskap. Første møte vil finne sted på Tingvang den 20. juni. Vi har også 

mottatt oppklarende brev i pågående saker (Størrtjednlie), hvilket vi følger opp kontinuerlig. 

Ordfører har også etter eget ønske bedt om å få holde et innlegg med aktuelt tema på vårt 

årsmøte den 9. august. Hvilket vi selvfølgelig har takket ja til. 

 

Høringsuttalelser 

Det er sendt skriftlige kommentarer til kommunen om Kommuneplanens samfunnsdel og om 

planene for et kulturhus på Beitostølen. 

 

 

http://www.beitostolenvel.no/


Størrtjednlie 

I fjor påske ble det annonsert salg av fritidsboliger i Størrtjednlie – Beitostølen Fjellandsby. Vi 

syntes det var underlig, all stund det ikke var tillatt utbygging i området før heisen var planlagt 

og godkjent. Vi stilte spørsmål til kommunen om dette i brev av 24. april 2013. Svar uteble, 

selv etter gjentatte brev og purringer (se ovennevnte ). Først nå etter et drøyt år er kommunen 

kommet på banen. Vi følger saken svært nøye. Styret og medlemmene er sterkt imot heis og 

nedfart i det utsatte område, som vil medføre betydelige naturinngrep og påføre Beitostølen 

som turistmål stor skade. Mer om dette på årsmøtet. 

 

Deltagelse i Valdres HytteForum – VHF 

Valdres Hytteforum er tenkt som et felles samarbeidsorgan for de lokale (ofte kommunale) 

hytteforeningene i Valdres. BV har deltatt i interimsstyret og det forberedende arbeidet med 

etableringen, dog uten å forplikte seg på noen måte. Styret i BV har diskutert saken ved flere 

anledninger og vi ser verdien av å ha et interkommunalt samarbeidsorgan i Valdres. Det er 

mange saker som løses på interkommunalt nivå (renovasjon, helsetjeneste med mer) og hvor 

felles opptreden fra hytteforeningene lettere gir tilgang til disse arenaene. 

Det er lagt opp til at VHF får et styre bestående av et medlem utpekt fra hver av de seks 

Valdres-kommunene, samt et årsmøte med to representanter fra hver kommune. I Øystre Slidre 

har så langt kun BV vært involvert. Vi vil ønske å samarbeide med andre hytteforeninger/vel  i 

kommunen med sikte på deltagelsen i VHF. 

Arbeidet i VHF skal være lite ressurskrevende, både mht innsats og kontingent. (For BV vil 

samlet kontingent være i størrelsesorden et par tusen kroner). Det er ønsket av de interkommu-

nale aktørene at VHF etableres. Det vil bli gitt praktisk bistand fra Valdres Næringshage som er 

samarbeidsorgan for Valdres-kommunene, situert på Fagernes. Styret i BV har bestemt at 

nestleder Erik Garaas vil være BV sin representant til VHF. 

 

Redusert fartsgrense Beitostølen - Garli 

Medlemmer i BV har pekt på den økende trafikken på Fv51. Med tidligere åpning over Flye og 

mer hyttebygging og tilførselsveier mellom Beitostølen og Garli, ønskes det redusert hastighet 

på denne strekningen fra 80 km/t til 60 km/t. Vi sendte brev med dokumentasjon til kommunen. 

Statens vegvesen har avslått søknaden. Kommunen har meddelt at de vil ta opp spørsmålet om 

redusert fartsgrense i sin trafikksikkerhetsplan og dermed få en politisk behandling av saken. 

 

 

Styret i Beitostølen Vel, 11. mai 2014 

 

 

Nils Herman Hornnæss          Erik Garaas          Hans Petter Fernander  

    (sign)                 (sign)        (sign) 

 

 

 Kjersti Lohne Enersen             Knut Sem         Paul Martens Røhte 

               (sign)       (sign)         (sign)  



  

Beitostølen Vel 
Regnskap pr.31.12.2013, foreløpig regnskap 04.06.14 og budsjett 2014 

 
                      

 
Regnskap 2013           Budsjett 2014 

 
   Regnskap 04.06.14 

Inntekter 
Kontingenter 31 600,00  30 000,00            29 800,00  
Renteinntekter         72,00                   80,00  
Norsk Tipping       371,00       516,00                 516,05  
Sum inntekter  32 043,00  30 596,00            30 316,05  

 
Utgifter 
Årsmøteutgifter    4 465,00              6 000,00  
Utsendelse/porto    1 000,00                 409,00  
Mamut programvare    1 192,00              1 192,00  
Websider    2 401,75   1 500,00                 900,00  
Gaver   1 660,00                 500,00  
Gebyrer      894,50  
Diverse      460,00    1 000,00                135,00  
Sum Utgifter   9 881,25  11 192,00             2 636,00  

 
Resultat 22 161,75  19 404,00           27 680,05  

 
Eiendeler 
Bank 74 182,58         101 862,63  
Sum 74 182,58         101 862,63  

 
Egenkapital og gjeld 
Kortsiktig gjeld 
Kontingentforskudd 
Annen egenkapital 74 182,58  
Sum 74 182,58  

 

 
Revisjonsberetning 
 
Regnskapet viser et  overskudd på kr. 22.161,75,--‐. Dette gode resultatet skyldes i 
Hovedsak at kontigentinntektene har økt med 20,2 % fra fjoråret, til kr. 31.600,--‐, 
Hvilket er 87,8 % av budsjettet, samt at driftskostnadene har vært meget moderate. 
Overskuddet er i sin helhet overført til egenkapitalen. 
Balansen viser etter dette kr. 74.182,58,--‐. 
Bilagene er gjennomgått, og saldo i Sparebank 1 er bekreftet pr. 31/12--‐2013. 
Årsregnskapet er oversiktlig satt opp, til revisors tilfredshet. 
 
Beitostølen/Oslo, 
 
9. april 2014. 
 
Jan Storbraaten 



Årsmøtet i Beitostølen Vel 9. august 2014 
 
Valg av styre  
 
Styret har i inneværende periode bestått av: 
Nils Herman Hornnæss    (styreleder. På valg) 
Erik Garaas                         (nestleder. På valg) 
Hans Petter Fernander    (kasserer. Ikke på valg) 
Knut Sem      (styremedlem. Ikke på valg) 
Kjersti Lohne Enersen      (styremedlem. Ikke på valg) 
Paul Martens Røthe         (varamedlem. På valg) 
 
Valgkomiteen innstiller: 
Nils Herman Hornnæss    (gjenvalg som styreleder for et år) 
Erik Garaas                         (gjenvalg for to år, hvorav et år som nestleder) 
Paul Martens Røthe (gjenvalg som varamedlem for to år) 
 
Valgkomiteens medlemmer: 
Erik Pettersen, Lomtjednlie HEF 
Tore Vaaje , Haugsynlie HEF 
Knut Marius Karlsen, Stakstølie Nord HEF 
 
Tore Vaaje har frasagt seg gjenvalg. Styret foreslår gjenvalg av Erik Pettersen og 
Knut Marius Karlsen og Ragnar P. Andersen valgt som nytt medlem av 
valgkomiteen. 
 
Revisor 
Jan Storbraaten har sagt seg villig til å stille som revisor for 1 år. 
 
 
For valgkomité og styre 
Nils Herman Hornnæss 
 

 

 

 

 


