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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 
Dato:  21.11.11 
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 7.10.11. 
Referatet ble godkjent. 
 

2. Oppfølging av brev av 30.10.11 med innbydelse til kollektivt medlemskap. 
Vi har mottatt skriftlig kommentar fra Knut Sem (Lomtjednlie). Ragnar har i tillegg kontaktet Tor Ottersen 
(Haugsynlie – 59 hytter).  De har ingen kommentar til kr. 100.- for begge kategorier medlemmer.  Stein 
Bønkan (Tjednbakkhaugen) har også gitt uttrykk for at det er OK med kr. 100.- i kontingent generelt.  Vi 
mangler navn på kontaktperson på Garli og Bjødnabakken.  Ragnar og Nils Herman tar kontakt med hhv 
Tor Godager og Tor Hannibal Fossum om dette.  Vi bør tenke fremover og tilrettelegge for enklest mulige 
rutiner.  Dersom det viser seg at en generell sats på kr. 100.- ikke gir en brukbar økonomi for BV, kan man 
på det enkelte årsmøte justere dette. Vi må ha 320 medlemmer á kr. 100.- for å kunne opprettholde 
dagens økonomiske nivå.  
Konklusjon: Kr. 100.- pr. medlem generelt. 
 
Oppfølging av saken må foreligge hos de inviterte vellene/hytteforeningene  innen deres siste styremøte 
før de respektive årsmøtene i påsken. På bakgrunn av at invitasjonen er positivt mottatt så langt, 
utarbeider Ragnar et  forslag til vedtak som de enkelte vel/hytteforeninger inviteres å slutte seg til.  I 
tillegg bes det enkelte styre om å komme med forslag på et medlem til valgkomité i BV som så velges på  
årsmøtet i 2012.   

  
3. Profilering av Beitostølen Vel – ”idédugnad” 

Hvordan synliggjøre vår rolle? 
Ragnar har lagt ut lenke på vår nettside til et hyttemøte på Lillehammer mellom representanter fra 
Buskerud, Hedmark og Oppland fylke.  Tema var ”Hyttepolitikk på dagsorden”. 
Forslag:  sende ”flash” til medlemmer med e-post når det blir lagt ut stoff av interesse på vår nettside. 
Hans Petter samarbeider med Christian for å se om vi kan benytte muligheter som ligger på Mamut mht 
e-post utsendelser.  Dette kan være nyttig å få på plass før Haralds engasjement løper ut 31.12.2011. 
Å synliggjøre saker vi jobber med på forsiden vår er et annet forslag. Dette må i tilfelle oppdateres 
fortløpende. 
Nyhetssaker, for eksempel. diskusjon om vinterstengt Valdresflya kan være et tema. Utviklingen av 
veisaken på strekningen Bagn til Bjørgo et annet.  Informasjon om ny trasé langs Knausehøgda kan også 
være av interesse.  Idrettslagets tegning av løyper som er åpne for alle, er også et eks.  Nils Herman er 
redaktør og idéer kan sendes til ham.  Alle bør følge med og formidle stoff. 
Andre tanker:  vi kan hekte oss inn på andres websider.  Dette kan gi interesse for vår aktivitet, for 
eksempel. avisen Valdres, Hytteliv etc. Christian kommer med forslag til hvordan vi blir synlige på andre 
aktørers  Facebooksider. 
 
Øystre Slidre kommune v/Ø. Langseth har fått beskjed om at Ragnar er adressat for informasjon til BV 
når det gjelder planer vellet skal uttale seg om. 
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4. Hvilke saker bør vi jobbe med? 
1.  Hva vil vi med Valdresflya som Nasjonal Turistveg? Korteste vei mellom Trøndelag og Vestlandet 
går over Valdresflya. Statens Vegvesen angir i  www.nasjonaleturistvegar.no at det ikke er meningen 
å få økt transport på disse veiene, men å øke verdien av opplevelsen å reise på disse veiene. 

- Nei til tungtransport om vinteren, forutsatt helårsåpen Valdresflya? Det vil fremme turistmålet 
Beitostølen.  Det må sjekkes ut hvilken holdning kommunen har til helårsvei.  Eierne av det nye 
ungdomsherberget på flya vil ønske vinterturister.  

- Klimautviklingen kan føre til at vinteråpen fly blir viktigere for å komme til brukbare skiløyper i høyden. 
- Viktig at BV har støtte blant hyttefolket for bruken av Valdresflyvegen . 
- Ragnar utarbeider et notat med sine tanker om ulike sider av saken til styret. 

2. Trafikk- og parkeringsforholdene i sentrum 
3. Bevaring av grønne lunger i sentrumsnære strøk 
4. Størrtjednliheisen.  Kommunen har neglisjert protestene fra hytteeierne og legger til grunn at 
heisen skal etableres.  Ivar Rogne har undertegnet avtale om å stå ansvarlig for utbyggingen av 
heisen.  Fylkesmannen la til grunn at det var positivt med parkeringsplasser og at trafikk ble ledet 
bort fra sentrum. Alternativt å benytte Carlheis traseen er ikke omtalt i utbyggingsplanene for 
Størrtjednlieområdet. 
 
 

 
5. Planlegging av styrearbeid 1. kvartal 2012 

Nytt brev til vel/hytteforeninger må ut senest 1.2.2012. 
Krav om kontingent for 2012 ut etter neste styremøte. 
Styremøter:  23. januar, 27. februar, 24. april, 14. mai.  Årsmøte 4. august.  
Erik ser på hvordan endre vedtektene. 
Vi må ha blæst rundt 50-års jubileet i 2012. Kom med ideer til feiringen. 
 
6. Størrtjednlie 
Dokumenter tilgjengelig på kommunens nettside og distribuert til styremedlemmene. 
Styret anser ikke at vi har noen grunn til å sende inn merknader, da saken ikke gjelder heisen. 
Nils Herman tar kontakt med Tor Hannibal Fossum og Arild Steudel og ber om at de ser på 
heiseutbyggingen i lys av de saksdokumenter som er lagt ut på kommunens nettsider.  

 
7. Eventuelt 
- Kommunens økonomiplan.  Rådmannens forslag (s.7) indikerer at prosess om å innføre generell 
eiendomsskatt blir gjenopptatt. 
- Saken om domene er avklart 
- Ragnar kjører teknikken på websidene våre når Harald trer ut pr. 31.12.11.  Ragnar tar forbehold om å 
søke bistand fra Harald hvis problemer skulle oppstå. 
- Ragnar har meldt seg på seminar om næringsutvikling i Øystre Slidre 2.12. på Tingvang 
- Ragnar ber om tid for samtale med ny ordfører 
-Hundeluftegård.  Nils Herman har vært i kontakt med Rune Olsen.  Han skulle ta kontakt med 
Helsesportsenteret for å høre om deres tidligere hundesportområde kunne være en mulighet for 
videreutvikling.  Har ikke fått noen tilbakemelding 
 
Neste styremøte:  23. januar 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KP 25.11.11. 

http://www.nasjonaleturistvegar.no/
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