
Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 23.4.2014 

Tilstede:  Nils Herman Hornnæss (leder), Erik Garaas (nestleder), Kjersti Lohne Enersen, Paul M 

Røthe, Knut Sem (referent) 

Forfall:  Hans Petter Fernander 

Ref.dato: 9.5.2014 

1 Godkjenning av referat fra siste møte 20.1.2014 

Referatet ble godkjent, og supplert med noen opplysninger fra NHH ang. Valdres Hytteforum 

(tidligere Valdres Hytteforening): 

Kommunene Vang og Vestre Slidre har vedtatt å slutte seg til, Sør-Aurdal og Nord-Aurdal vil nok gjøre 

det. BV vil anbefale årsmøtet at Øystre Slidre gjør det samme, med BV som et overordnet organ i 

første omgang.  

Leder av Javnlie Vel er positiv til etablering av Valdres Hytteforum.  

2 Løypekjøringen i 2013/2014. 

EG orienterte. Det var en alminnelig oppfatning at kvaliteten på løypene hadde vært meget bra, og 

den daglige e-posttjeneste om prepareringen fungerer bra.. Derimot er det fortsatt 

forbedringsmuligheter når det gjelder Løypeforeningens organisering og informasjon utad. Jon 

Heesch, som er styremedlem i løypeforeningen (BL) i kraft av å være styreleder i Beitostølen 

Utvikling, har skrevet et notat om struktur og ledelse av BL som bør danne grunnlag for en diskusjon 

av virksomheten. BV støtter innholdet i notatet.  

Økonomien er fortsatt anstrengt. De viktigste bidragsyterne er næringslivet med 1,2 mill., private 

(fortrinnsvis hytteeiere) med vel 400.000 og sameier med 200.000. Bidraget fra private tilsvarer 

omtrent halvparten av hva det ville vært om alle hadde betalt den foreslåtte løypeavgiften. Regnskap 

og BLs vedtekter ligger for øvrig nå på BLs hjemmesider. 

3 Utbyggingen i Størrtjednlie 

NHH hadde hatt møte med ordføreren i påsken. Det virket som ordføreren ikke var helt orientert om 

alt som hadde skjedd i denne saken, men han beklaget dårlig oppfølging fra kommunens side. Han vil 

stille på BVs årsmøte 9. august, og foreslo ellers møte med BV både i juni og oktober. Han vil komme 

tilbake med forslag til datoer i f.m. at han vil svare på de spørsmål BV hittil ikke har fått svar på.  

Vi har fått bekreftet at kravet om heis er begrunnet med behovet for å få spredt trafikkavviklingen og 

parkeringen. Vi har også inntrykk av at kommunens rådmann har gitt utbygger tillatelse til å bygge 

mer i første omgang enn det opprinnelig var gitt anledning til uten at planene for heis var kommet 

lenger («teknisk planlagt»). For øvrig viser et referat fra et møte i mars mellom utbygger og 

kommunen at det er stor grad av uenighet mellom partene (notatet er offentliggjort på kommunens 

nettsider). 

Veivesenet har to ganger, i 2012 og i 2014, avslått søknad fra utbygger og kommunen om å få 

deponere masser ved fv. 51 for å bygge opp for bro. 



Vi gjentar: BV er ikke imot hytte- og leilighetsutbygging i Størrtjednlie; det er heisen og de 

konsekvenser den medfører vi er sterkt imot. Saken må fortsatt følges nøye. 

4 Redusert hastighet til Gardli     

 Veivesenet har avslått søknaden om å få skiltet for redusert hastighet fra sentrum til Gardli. 

Ordføreren har opplyst at dette nå vil bli en sak i den kommunale sikkerhetsplanen. 

5 Kulturhuset og sentrumsutviklingen         

PMRs utkast til svarbrev ble diskutert med stort engasjement. BV ønsker å understreke at bygget må 

få en «harmonisk» utforming og at prosjektet bør bidra til bedring – og i alle fall ikke forverring – av 

trafikk- og parkeringssituasjonen på Beitostølen. 

Styret valgte KLE som BVs representant til rådmannens referansegruppe. Hun fikk også oppdraget 

med å skrive et nytt utkast til svar på rådmannens forespørsel.   

6 BVs hjemmeside 

BVs hjemmeside ligger på serveren til Uniweb. Det er en del problemer med dette, og EG vil se på om 

vi kan bruke alternativ. 

7 Foreløpig Regnskap for 2013 

Så langt viser regnskapet kr 5.100 mindre i kontingentinntekt enn i fjor. Det skyldes i hovedsak at 

innbetaling fra dem som ikke har e-postadresse ikke har kommet inn ennå.  Kostnadene er kr 7.200 

lavere enn året før. Foreløpig resultat for 2013 er da kr 24.383 som er kr 2.000 bedre enn året før. 

8 Helårsvei over Flye? 

Fv. 51 over Valdresflye blir neppe helårsvei på mange år ennå. Den må evt. legges om, og det vil være 

kostbart. Dessuten er veien nettopp oppgradert gjennom asfaltering på hele strekningen. 

9 Valgkomiteen 

For å sikre at valgkomiteen husker å gjøre jobben sin, tar EG kontakt med Tore Vaaje. 

10 Neste møte 

Dato for neste møte fastsettes når ordførerens har gitt tilbakemelding om møtedatoer, jf. punkt 3. 

 


