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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 
Dato:  18.01.11 
Sted:  Basaltveien 45, Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
 
Til stede: Jarle Stærnes,  Nils Herman Hornnæss, Hans Petter Fernander, Tor Erik Godager og  Kjerstin 

Paaske (ref.) 
Forfall:  Erik Garaas 
 
 

1. Referat fra møtet 17.11.10. 
Referatet godkjent uten kommentar. Registrering ang. ny styresammensetning og ny kontaktperson 
(Nils Herman) i Foretaksregisteret er fullført.  Når kvittering mottatt fra Brønnøysund, sender Kjerstin 
pdf til styrets medlemmer. 

 
2. ”Geiteprosjektet” v/Geir Aas (tlf. 92 80 04 31) 

Geir Aas har vært hytteeier på Beitostølen siden 1980 og har fulgt gjengroingen i området med 
bekymring.  Han har skaffet seg informasjon om hvordan man har organisert seg på Voss for å 
bekjempe gjenveksten der.  De har etablert et samarbeid mellom alpininteressene, hytteeiere og 
grunneiere.  For å få i stand noe lignende på Beitostølen er det behov for et kommunalt engasjement 
først og fremst samt å finne frem til andre interesserte bl.a. hytteeiere og grunneiere. 
Beitostølen Vel stiller seg positive til et slikt initiativ og er interessert i å støtte et videre arbeid, men 
kan ikke drifte det. 
Forslag:  Jarle kontakter kommunen (Øyvind Langseth og/eller Ola Hålimoen) for å få avklart hvilke 
grunneiere Geir kan kontakte, først og fremst de som driver med geiter i dag.  Jarle tar kontakt med 
Bjørn Wangen for å høre om han kan være vellets representant i et slikt initiativ.  Momentene 
presentert av Geir finpusses før de legges ut på vellets nettside, som en invitasjon til medlemmene om 
å komme med tilbakemeldinger til initiativet.  Datter til Sandberg bør også kontaktes om initiativet.  
      

3. Oppsummering fra Løypeforeningens/Beitostølen Vels møte på SAS-hotellet i julen 2010 v/Jarle. 
Ca. 70 stk. til stede.  Nicolai Flaaten, Jarle Stærnes, Knut Aassveen og Oddbjørn Hjelmeseth hadde 
innlegg.   Diverse spørsmål fra salen og langt de fleste positive til informasjonen som ble gitt.   
Innbetalinger fra eiere av fritidsboliger så langt er ca. 350.000.-, mot budsjett kr. 360.000. Man håper 
at etternølere vil innbetale til påske.  Løypeforeningens web-sider blir forbedret slik at de til enhver tid 
viser hvilke løyper som er kjørt opp.  Det skal bli tilsvarende info på skjermer i sportsforretningene.  En 
arbeidsgruppe jobber med skilting av løypekryss.  
Det ble vervet 7 nye medlemmer til vellet.   
 

4. Gjennomgang av div. presse vedrørende betaling for løypebruk – vellets holdning. 
Vellet  ønsker ikke å gå ut i pressen og besvare ulike innlegg.  Kommer lenger med dialog med 
kommunen.  Kommunen bidrar med kr. 800.000.- årlig, hovedsakelig til avtaler med grunneiere.  
Utbyggere er pålagt å betale bidrag til Løypeforeningen.  Skøyteløyper er viktige for næringen, men 
det er differensiering allerede mht omfang av preparering i de ulike løypene.  Beitostølen Vel er 
negative til tvungen betaling.  Ønsker å opprettholde at brukerne bidrar med frivilliig betaling til 
Løypeforeningen.  Nytt i år: varmestue kjørt ut ved Garli.  Målsetting at servering ved Olestølen åpnes 
også i vinter. 

5. Kommunedelplanen – forberedelser til 2. høringsrunde. 
Nils Herman har fått avklart at det ikke foreligger formelle feil fra kommunens side mht informasjon 
om vedtatt reguleringsplan for Størrtjednliheisen.  Til 2. høringsrunde  ønsker vellet bl.a. å 
argumentere ang. den foreslåtte nedfartens egnethet mht nybegynnere.  Nils Herman kontakter Mike 
Larsson for å høre hans syn.  Vellet dekker evt. et rimelig honorar til en betenkning.  
 

6. Oppfølging: Hundeløpegård. 
 Nils Herman har vært i kontakt med Ola Hålimoen om mulighetene for området rundt Bamselitjern og 
 Abbortjern .  Hålimoen sjekker opp dette og kommer tilbake til saken. 
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7. Eventuelt 
- Jarle informerte om invitasjon til Løypeforeningen om et reiselivsseminar 1. feb. ang. finansiering 

av fellesgoder.  Han kan ikke møte, men sørger for at noen møter. 
- Forespørsel fra arrangørene av ”Valdresmarsjen” om Beitostølen Vel kan bistå med bemanning av 

drikkestasjon ved Øysterli/Javnin.  Må få vite dato før vi kan gi tilbakemelding. Forslag: Legge ut 
en invitasjon på web-siden vår for å avklare om noen er interessert i å bidra. 

- Våre web-sider skal ikke være en kommersiell markedsplass for kjøp/salg av ting/eiendom. Kan 
stille seg annerledes hvis det er snakk om ideelle formål.  

 
Dato for neste styremøter: 

1. Onsdag 16. februar kl. 18.30 hos Nils Herman 

2. Tirsdag 22. mars kl. 18.30 hos Nils Herman 


