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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 
Dato:  23.01.12 
Sted:  Basaltveien 45, Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
 
Til stede: Ragnar Andersen,  Nils Herman Hornnæss, Erik Garaas, Hans Petter Fernander og  Kjerstin 

Paaske (ref.) 
Forfall:  Christian Løverås 
 
 

1. Referat fra styremøtet 21.11.11. 
Referatet ble godkjent. 
 

2. Økonomi.  Regnskapet for 2011 
Regnskapet foreligger sammen med budsjett.  Erik sørger for pdf av regnskapet med logo.  Bilagsmappen 
med regnskap overleveres nå til revisor Jan Storbraaten av Ragnar. 
 

3. Brev/faktura til medlemmene.  Teknisk løsning for felles utsending.  Følgebrevets innhold. 
Krav om innbetaling av kontingent sendes ut i midten av februar.  Hver faktura er unik og Mamut må 
skrive ut og sette inn e-postadressen til hver enkelt.  Felles melding til medlemmene sendes separat til e-
post adressatene.  Nils Herman og Hans Petter utarbeider tekst til brev som sendes på høring til de øvrige 
i styret.  Minne om årsmøtet 4. august, 50 års markering og samtidig henvise til BV sin nettside hvor man 
kan stille spørsmål og gi kommentarer. Medlemmer med bare postadresse får dette sammen med giro 
for kontingenten.  Vi må ha en pakkedugnad i midten av februar.  Kjerstin kontrollerer kvaliteten på de 
konvolutter vi har og bestiller et stempel for Beitostølen Vel med org.nr. og Hans Petter sin adresse.  ( De 
konvoluttene Kjerstin har er C5 og uten vindu. Limingen synes OK.  Vi har derfor behov for etiketter) 
 
4. Endring av vedtektene 
Siste utkast ble gjennomgått og blir sendt ut med avsluttende brev om kollektivt medlemskap til de 7 
hytteforeningene vi har registrert.  Erik overfører vedtektene til pdf med logo. 
  
5. Avsluttende brev om kollektivt medlemskap 
Ragnar gikk gjennom siste versjon som ble godkjent.  Tar med en henvisning til BV sine nettsider. 
Vi har foreløpig kontakt med 7 hytteeierforeninger, men vil inkludere andre hvis/når vi får kjennskap til 
dem. 
 
6. Størrtjednlie.  Høringssvar og debattinnlegg i Valdres 
Ragnar sitt utkast godkjent.  I debattinnlegget settes inn ”ski inn ski ut for langrenn” istedenfor ski in ski 
out. Begge innspill kjøres parallelt og legges ut på nettsiden.   

 
7. Mulig møte med ordfører og kommuneadministrasjonen.  Aktuelle emner og dager. 
Jevnlige møter vil være en fordel, alle parter tjent med det.  Vil dermed kunne forhindre og avklare 
misforståelser.   
Ragnar vil være på Beitostølen hele mars måned.  Erik på hytta helgen 15.-17. mars.  Ragnar vil be om et 
mulig møte før påske.  Mulige tema: etablering av paraplyorganisasjon og en fremtidig avtale med 
kommunen, utviklingen av langrenn og alpint (barnealpint), meteorittjakten, deltagelse i 50 års 
markeringen for BV?. 
 
8.  Ragnar orienterer fra samtaler på Beitostølen i januar. 
Erik Grønolen:  Etablering av nytt ”vandrerhjem” ( spektakulært bygg) på Valdresflya åpner for mulig 
vinteråpen vei.  Grønolen er samstemt med BV sitt syn mht å forby tungstransport vinterstid.  Vegvesenet 
ønsker per i dag ikke å gjøre unntak. Flere positive til å begrense tungtrafikken på turistveien. 
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Grønolen har 50-års jubileum for sin næringsvirksomhet på Beitostølen samtidig med BV.  Vurdere om 
dette kan være et tema ifm vår feiring  med bidrag om Beitostølens utvikling fra Erik. 
Nicolai Flaaten: Opptatt av at skistadion skal bli mer selvgående.  Han er positiv til barnealpin i området.  
Uklart hvorfor dette forslaget forsvant i planprosessen.  Mener videre at utbyggere bør bli forpliktet til å 
bidra til infrastruktur generelt på Beitostølen istedenfor å binde midler opp til eget område. En 
interessant tankegang. 
Knut Sem:  Som styremedlem i løypeforeningen har han sagt ja til å være kontaktleddet mellom BV og 
løypeforeningen så lenge han sitter der.  Vi inviterer ham til neste styremøte. 
 
9.  Meteorjakt og 10. Velforbundet utgår til neste styremøte 
 
11.  Henvendelse fra Jarle Stærnes 
Ikke vellets jobb å svare på  spøreundersøkelsen.  Nils Herman sender ham de 2 forslagene fra Ragnar, 
nemlig meteorittjakt og familielangrenn for hyttefamilier. 
 
12.  Eventuelt 
- Hundeløpegård.  Nils Herman refererte  fra sitt møte med Ove Andersen i julen angående mulig område 
på Jon-Erik Heggom sin eiendom mellom Beitostølen Maskinstasjon og Bamselitjern.  BV kan ikke stå 
ansvarlig for etablering, gjerding og drift.  Nils Herman formidler forslaget til Jeger- og Fiskeforeningen for 
å få opp interessen for opplegget. 
- Reguleringsplan for Menkelia.  Hans Petter kontaktet av Brit Eckbo.  BV har ikke involvert seg så langt. 
Hans Petter ber om å få tilsendt forslag hvis frist ikke utløpt. 
- Stig- og løypeplan.  Høringsfrist 25.feb.  Nils Herman og Kjerstin ser på forslaget og gir tilbakemelding til 
styret.  Øyensynlig diskuteres det ikke nye løyper, men positive til flerbruk og systematisk merking. 
 
Neste styremøter 27. februar, 24. april, 14. mai.  Årsmøte 4. august.  
 
 
 
 
 
 
KP 24.01.12. 

 
 
 
 


