
Referat fra årsmøte i Beitostølen Vel lørdag 04.08.2007. 

 
Det 45. nde årsmøte i Beitostølen Vel ble avholdt 4de august 2007. 

Ca 30 medlemmer var tilstede, samt styret ved Jarle Stærnes, Tor Erik Godager, Calle 

Andersen og Inger Wangen. Fraværende p.g.a. sykdom Stein S. Bønkan. 

 

1. ÅRSBERETNINGEN 2006\2007. 

Styrets beretning var tilsendt medlemmene sammen med innkallelsen til årsmøte. Styrets 

beretning ble ikke lest da det ved forespørsel ble funnet unødvendig. 

 

2. REGNSKAP PR. 30.06.2007. 

Regnskapet ble gjennomgått. 

Regnskapet ble ikke godkjent da revisor ikke hadde sett regnskapet før årsmøte. Dette skyldes 

sykdom. Styrets formann fikk oversendt regnskapet samme dag. Styret har slitt med 2 

problemer i år. 

1. Datamaskinen med medlemsregisteret crashet. Vi måtte registrere alle medlemmene på 

nytt. Vi må gå gjennom hele medlemsregisteret en gang til. 

 

2. Vi hadde datacrash på web-sidene også. Referatet fra alle styremøtene skulle ha vært lagt ut 

på web-sidene. Alle linker ligger der. Det forventes at alt er ok m.h.t. referat fra møtene, tidlig 

høsten 2007. 

 

Regnskapet må godkjennes etter at referatet er sendt ut. 

 

3. VALG AV REVISOR OG VALGKOMITE.  

 

Jan Storbraaten tok gjenvalg for et nytt år som revisor 

Jan Storbraaten  tok gjenvalg som representant i valgkomiteen for 2 nye år. 

 

4. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT. 
Kontingenten er fortsatt kr. 200.00 pr. medlem. 

 

5.VALG AV STYRE. 

Formann: Jarle Stærnes(valgt for 1 år) 

Hestehagan 39,1394 Nesbru 

Tlf. 66789994\ mob: 97792050 

E-mail: jarle.staernes@c2i.net. 

 

Styremedlem: Tor Erik Godager(valgt for 1 år) 

Ankerveien 98b, 0776 Oslo 

Tlf. 22490623 \ mob. 9083633 

E-mail:torgodager@hotmail.com. 

 

Styremedlem; Calle Andersen(valgt for 1 år) 

Karenslyst Allè 3a, 0278 Oslo 

Mob:91551380 

E-mail: calle.andersen@firmament.no 

 

Styremedlem: Inger K. Wangen 

Parkdammen 2, 0773 Oslo 3 
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Tlf.: 22146294 Mob:92222367 

E-mail: inger.wangen@c2i.net. 

 

Styremedlem: Ragnar Andersen (valgt for 1 år.) Nytt medlem i år. 

Vesteråsveien 44, 0382 Oslo 

Mob: 41557972 

E-mail: ragnarpa@online.no. 

 

Valgene ble avgjort ved akklamasjon. 

 

6. EVENTUELT: 

Kan Vellet spille en rolle ved gjengroing? 

Bjørn Wangen tok på seg ansvaret ang. dette og skal ta kontakt med saue- og geitebønder i 

omegnen. 

Hva kan gjøres med bedre sykkelstier? 

Løypeforeningen jobber med utvikling og forbedring av disse. 

Hva med båndtvang stort sett hele året? 

Denne problematikken er ikke tatt opp på møter i løypeforeningen, men vi har sett artikler om 

denne problemstillingen i avisen Valdres. 

 

Vi hadde 2 foredragsholdere på dette årsmøte. 

Først ute var Atle Hovi- representant for Hovi-familien /Beitostølen Resort. 

 

Atle Hovi ga en fyldig oversikt over hva som har skjedd på Beitostølen og planene for 

fremtiden. 

Beitostølen skal bli Norges ledende helårsresort. 

De ønsker seg spisse engasjementer, dvs. at det skal være aktiviteter hver helg. 

5 årsplan: 

600 nye senger, utvikle baneområder sommer og vinter, terreng sykkelstier, tennisbaner, 

skøytebane og shopping. De ønsker også en skiheis som kan forbinde Beitostølen med 

Raudalen. 

Det er ca. 60 turoperatører i markedet som selger Beitostølen som destinasjon. 

Beitostølen Resort har ca. 200 ansatte og egen service skole. 

Spørsmål til Atle Hovi. 

Hva med årskort for sommer og vinteraktiviteter? 

Det arbeides med dette. 

Hva kan gjøres for å gjøre Beitostølen penere? 

Det arbeides også med dette. 

 

Neste foredragsholder var plansjef Erik Gjerdalen i Øystre Slidre kommune. 

Han ga uttrykk for at kommunen ønsker en god dialog mellom kommunen, næringslivet og 

hytteeierne. 

Sentrumsplan: 

1. Stølsli 3 

2. Revisjon av kommunedelplan 

3. Sikre infrastruktur i området og utbygging. 

Det kom mange spørsmål fra hytteeierne bl.a. om opprydding etter utbygging 

 

Bygging av boliger til fastboende i feltet ved Klyppmyrhaugen skal starte i 2008. 
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Eiendomsskatt er foreløpig uaktuelt. 

Møtet ble hevet ca kl. 1800 

 

Med vennlig hilsen 

Inger K. Wangen 

Referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


