
Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 
Dato:  20.08.12 
Sted:  Vesteråsveien 44, 0382 Oslo, hos Ragnar Andersen 
 
Til stede: Ragnar Andersen, Erik Garaas, Hans Petter Fernander, Knut Sem og  Kjerstin Paaske (ref.) 
Forfall:  Nils Herman Hornnæss 
 

1. Oppfølging etter årsmøtet 
Faktura for servingen ved årsmøtet mottatt og overlevert  kasserer. Kostnaden omtrent som budsjettert. 
Erik sender signert årsmøtereferat og endrede vedtekter til Brønnøysundsregisteret. 
Hans Petter går gjennom liste med navn og e-postadresser fra årsmøtet og sjekker opplysningene mot 
medlemsregisteret. 
Tilsluttende hytteeierforeninger (Lomtjednlie, Haugsynlie, Tjednbakkhaugen og Stakkstølli Nord) får 
tilsendt referatet fra årsmøtet sammen med et brev fra Ragnar. Kontaktnavn for de tilsluttende vel er: 
Tore Vaaje (Haugsynlie) 
Erik Garaas (Stakkstølie Nord) 
Ragnar Andersen(Tjednbakkhaugen) 
Knut Sem (Lomtjednlie) 
Stemmerettsreglen, slik de nå er formulert, ble avklart; dersom et velmedlem er uenig i sitt styres 
avstemming i en sak, står vedkommende fritt til å stemme mot på BV sitt årsmøte. 
Medlemslistene fra disse vellene må kjøres mot BV sitt medlemsregister for å luke ut eventuelle doble 
medlemskap. 
 

2. Representant (og vararep.) fra BV til Beitostølen Løypeforening 
Løypeforeningen ønsker en representant for hytteeierne i sitt styre.  Enighet om at denne 
representasjonen bør komme fra BV.  Ragnar informerer Løypeforeningen om at følgende vedtaker gjort 
i BV: 
- Erik Garaas er BV sin representant i Løypeforeningen, Nils Herman Hornnæss er hans personlige 

vararepresentant. Ragnar informerer Løypeforeningen om dette. 
 

 
3. Oppgaver for 2012/2013 

Vi skal i dette året ha hovedfokus på følgende: 
  - 60 km for Fv51 fra Beitostølen til Garli. 
 - Størrtjednlie og kommende detaljregulering. Vår representant i Løypeforeningens styre bør følge 

med på deres innspill i høringsrunden. 
 Mulig samarbeid med fastboendes vel.  Ragnar kontakter Nicolay. 
 -Forøvrig bør alle i styret ha et årvåkent blikk på hva som skjer, Øystre Slidre kommunes hjemmesider, 

Valdres m.v. og melde inn til styret. 
 -Styret vil ta opp forholdene i Grønn 1 med Løypeforeningen. 
  

4.       Temaer til møte med formannskapet/planutvalget 
 Møtet vil finne sted en gang etter 1. okt. 
          Temaer: 

  -Sti og løypeplanen 
 -60 km Beitostølen – Garli 
 -Hvor er kommunen ift Løypeforeningen. Hvordan hindre at entreprenører ødelegger løypene. 
 -Kommunens holdning til bevaring av grønne lunger 
 -Kommunens syn på utvikling av løypenett for løype ski in/ski out vs ønsket alpinutvikling 
   

5. Hjelp til facebooksidene 
 Sara Marie Hordvei (masterstudent i mediefag) tilbyr seg å bistå oss med idéer til hvordan vi kan gjøre 
 vår facebookside mer kjent og at den blir mer brukt. Siden bør være tilgjengelig også for dem som ikke 
 har egen konto på facebook. Iflg. Sara Marie bør facebook-siden vår ha en, maks to setninger, som 
 sier noe om hva vi driver med. Vi bør vise til vårt engasjement for sti- og løypenett, servicetilbud og 



 grønne lunger.  Vi bør ha fokus på prosjekter vi har kapasitet til å gjøre noe med og på nyttige 
 opplysninger. 
 Sara Marie blir gitt tilgang som ”manager” til facebook-siden og hun vil komme med forslag til 
 endringer. Ragnar vil sende e-post til henne når noe nytt lagt ut på hjemmesiden. Ragnar tar imot 
 innspill fra alle. 
 
6. Eventuelt/orienteringssaker 
 - Nils Herman har fått brev fra Løypeforeningen ang. dugnad/reparasjon av løyper. Næringen skal først 
 ha en og en ny vil finne sted 8. september. Det er da meningen at fastboende og hyttefolk skal delta.  
 Vi avventer nærmere beskjed. 
 - Ragnar har hatt møte med Atle Hovi. Tema: hvordan få til en felles plattform til felles glede. 
 Kommunikasjonen til Beitostølen, ikke bare for privatbiler, men også offentlig.  Vi kan støtte hverandre 
 i å arbeide for bedre veiforbindelse fra Oslo til Beitostølen.  Skiløypene må fungere. Skyttelbuss som 
 sentrumsaktivitet på kveldstid? Det kommer bakeri på Bjellbølstølen.  Atle ønsker forslag til mer 
 aktivitet i stille perioder (mai og oktober).  Bedre parkering en forutsetning for mer vårskiløping på 
 Valdresflya. Et ønske å begrense tungtransport-trafikken over Flya på bakgrunn av at dette nå er 
 nasjonal turistveg. BV er positive til alpintilbud i Raudalen.  Atle håper å få etablert snøkanoner der før 
 sesongstart. 
 
 
 Neste styremøte 24.september. 
 
 
  KP 21.08.12   
   


