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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 
Dato:  17.10.11 
Sted:  Basaltveien 45, Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
 
Til stede: Ragnar Andersen,  Nils Herman Hornnæss, Erik Garaas, Hans Petter Fernander, Christian 

Løverås og  Kjerstin Paaske (ref.) 
 
 

1. Referat fra styremøtet 22.08.11. 
Referatet ble godkjent med følgende kommentarer: 
- Feil ved registrering  i Brønnøysund er rettet opp av Erik og er korrekt slik den nå foreligger. 
- Det er behov for å utarbeide budsjett for 2012. 
- Policydokumentet ikke fjernet  fra BV sin nettside.  Ragnar og Nils Herman tar en gjennomgang og 

vurderer nytten av å legge til en setning om invitasjonen angående kollektivt medlemskap. 
 

2. Videre arbeid med tilrettelegging av kollektivt medlemskap i Beitostølen Vel 
- Vi har mottatt svar fra hytteeierforeningene i Lomtjednlie, Stakkstølie Nord, Haugsynlie og 

Furudammen Vel så langt på vår henvendelse.      Vellet i Stølslie består kun av fastboende og blir 

ikke med i den videre diskusjonen.  Mangler svar fra T.H. Fossum ang. Bjødnabakken og fra Stein 

Bønkan ang. Tjednbakkhaugen. Vi sender ut et nytt konkret utspill til alle.   

- Lomtjednlie, Stakkstølie Nord og Haugsynlie er positive, men de ber om mer konkret informasjon 

- Vi regner med at vi vil kunne øke antall medlemmer med ca. 200 ved foreslått endring 

- Hans Petter setter opp et tentativt budsjett for 2012 basert på utgiftstallene for 2010/2011 

- Lik stemmerett for både kollektive og enkeltmedlemmer fra2013 

- Kontingent for 2012 er allerede vedtatt,  kr. 200. Forslag at alle betaler kr 100 fra 2013. 

- Ny valgkomité.  Styret i hvert nyinnmeldte vel/HEF foreslår representant til ny valgkomité,  Utvides til 

inntil 5 medlemmer. Velges på Beitostølen Vels årsmøtet 2012. 

- Tidligere aktiviteter.  Nils Herman tar kontakt med Jarle Stærnes for å avklare om Ragnars oversikt bør 

suppleres med flere aktiviteter. 

- Aktiviteter videre.  Sentrumsutbyggingen, Løypeforeningen (BV bør ha en representant), Valdresflya 

(prinsipielt imot vinteråpen vei, subsidiært forhindre tungtrafikk om vinteren), Beredskap mot nye 

pålegg (eiendomsskatt mv.), Talerør for hytteeiere på Beitostølen (samlet den største grunneier på 

området og viktig at vi opptrer felles). 

- Ha beredskap for å følge opp avvik fra regelverk om utforming av bebyggelse i de enkelte byggefelt. 

  Beitostølen Vel må stå på adresselisten ifm plan- og reguleringsplaner/saker i Øystre Slidre kommune 

 for å kunne følge opp saker som angår medlemmene.(Ragnar tar kontakt med Erik Gjerdalen). 

- Ragnar utarbeider utkast til ny henvendelse til vellene og sender dette på høring til 

styremedlemmene. 

3. Beitostølen Vel på Facebook? Bruk av Mail Chimp til masseutsendelse av e-post? 
Christian klar på at vi vil ha nytte av å være der brukerne er, nemlig Facebook.  Lettere å få engasjement, 
lav terskel for å kommentere.  Tjenesten er gratis og en god markedsføringskanal.  Vil kreve litt ”gjeting” og 
input, men gir goodwill.  Enighet om at Christian starter opp og lager en side.  Han konferer med Erik.  Nils 
Herman sender skibilde.  Alle styremedlemmer oppfordres til å bistå med bilder. 
Mail Chimp.  Felles utsendelser som medlemsbrev og annonseringer kan gå her.  Christian og Hans Petter 
samarbeider om overføring av medlemsregisteret. 
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4. Oppfølgingssaker 

Økonomi 
Vi har 146 betalende medlemmer så langt.  Konvolutter i retur innebærer at navn blir strøket av 
medlemslisten.  Saldo pr. dato er ca. kr. 45.000.  Hans Petter setter opp et utkast til budsjett for 2012, 
med et utgiftsnivå tilsvarende regnskapet for 2010/2011.  Abonnement for avisen Valdres sløyfes.  
 
Hundeluftegård 
Nils Herman har problemer med å få kontaktet Vidar Prestrud, nestleder i Jakt- og fiskeforeningen.  
Kommer tilbake med nytt navn.  Beitostølen Vel kan ikke påta seg ansvaret, men eventuelt sette 
interesserte i kontakt med hverandre. 
  

5. Eventuelt 
Geiteprosjektet.  Styret hadde fått tilsendt prosjekt gjennomført for NSB.  Enighet om at en tilsvarende 
gjennomføring på Beitostølen vil være urealistisk.  Dette kan ikke være eneste måte å opprettholde 
naturlandskapet på.  Styret fører ikke denne saken videre.  
 
 
 Neste styremøte:  Mandag 21. november hos Nils Herman kl. 19.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
KP 18.10.11. 

 
 
 
 


