
Referat fra styremøte i Beitostølen Vel (BV) 

Dato: 27.5.2013 

Sted: Basaltveien 45, 1359 Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 

Til stede: Ragnar Andersen, Hans Petter Fernander, Nils Herman Hornnæss og Knut Sem (ref.) 

Forfall: Erik Garaas og Kjerstin Paaske 

22/13 Referat fra møtet 22.4.2013 

Referatet ble godkjent uten bemerkninger. 

23/13 Forberedelse til årsmøtet 3. august 

Hans Petter hadde laget en liste over dem vi ikke har e-postadresse til, vel 40 personer.. Etter 

gjennomgang kunne et par strykes (kollektivt innmeldt), og Nils Herman vil sjekke noen boadresser 

som sannsynligvis er gale. (Flere e-postadresser er kommet til etter møtet.)     

Alle dokumenter var klare og ble lagt i konvolutter for utsendelse til de individuelle medlemmer vi 

ikke har e-postadresser til. 

En diskusjon om forståelsen av vedtektenes beskrivelse av stemmeretten viste at det var enighet om 

hvordan bestemmelsen var ment, men at den var uheldig formulert. Vi var enige om at vi ikke skulle 

foreslå en omformulering nå, det er i alle fall én annen ting som bør rettes. (Feil henvisning i par. 5.) 

Det får vente til neste år, og da kan det også bli aktuelt å sende ut en slipp som skal tas med utfylt til 

årsmøtet. 

Vi regner med at Erik er villig til å lede årsmøtet. 

24/13 a Referat fra ekstern referansegruppe 2. mai 

Det er samfunnsdelen av planprogrammet til kommunen det er snakk om, og kommunen ønsker 

innspill og vurderinger fra en bredt sammensatt referansegruppe. 

Ragnar hadde sendt ut møtereferatet, men det var svært stikkordpreget og han supplerte derfor med 

en del av sine inntrykk. Dessverre hadde langt over halvparten av medlemmene uteblitt, mange 

hadde heller ikke meldt forfall, og det var mye tomt prat. BV har avgitt et av meget få (eneste?) 

høringssvar, og hadde kommentert den delen som kommunen åpenbart anså som viktigst i 

plandokumentet (punkt 3). Det skal være nytt møte i oktober. 

Når det gjelder nasjonalparklandsby, kan det være lurt å ta kontakt med Per M. Mortensen i Ustaoset 

Vel, om vi ønsker innspill. Han kjente godt til Geilos planer om dette. 

24/13 b Referat fra møtet i løypeforeningen 3. mai 

Erik hadde sendt ut et foreløpig referat fra dette møtet, og i hans fravær ble dette punktet bare kort 

behandlet. Det ble bl.a. stillet spørsmål ved hvordan underskuddet vil bli dekket om man ikke får inn 

all utestående kontingent fra næringslivet. Hans Petter kommenterte at det var vanlig å inntektsføre 

utestående fordringer slik løypeforeningen hadde gjort, selv om det knyttet seg varierende, og til 

dels stor, usikkerhet om hva som virkelig ville komme inn. 

24/13 c Referat fra arbeidsmøtet 14. mai om gjennomføringen av kommunenes Stig- og løypeplan 

Bakgrunnen for saken er at Gjensidigestiftelsen har gitt kommunen en del penger til opprustning av 



stiene i Beitostølsområdet. Med utgangspunkt i kommunens stiplan er det derfor behov for å finne ut 

hvor det er nødvendig med vedlikehold og hvilket behov det er for skilting. Det finnes imidlertid ikke 

en lokal forening e.l. til å ta ansvaret for beslutninger om hva som bør gjøres og å sørge for 

gjennomføring. Kommunen ønsket, gjennom innkalling av en gruppe personer som forutsetningsvis 

hadde noe å bidra med, å finne ut hvordan man skulle gripe dette an.  

Ragnar var på møtet og hadde meldt at BV kunne bidra med folk til en dugnad for gjennomføring av 

de tiltak det ble enighet om. Det var en viss skepsis blant de øvrige styremedlemmer om dette ville 

være en effektiv måte å gjøre det på, erfaringer fra andre dugnader, senest i løypeforeningens regi, 

var ikke gode. Det skal være et nytt møte på Beitostølen om formiddagen 18. juni, og vi burde være 

representert der. Den eneste som muligens kan stille opp er Knut. Han gir endelig beskjed til Ragnar 

så snart som mulig, senest 10. juni. 

25/13 Eventuelt 

Ragnar hadde hatt en prat med Hans Kr. Syversen, leder av Planavdelinga i Øystre Slidre kommune, 

ang. Størrtjednlie. Syversen kjente til at BV hadde skrevet brev om saken, og lovet svar før 

sommerferien. Om vi ikke har fått noe svar innen utgangen av juni, vil Ragnar purre. Vi har jo en god 

begrunnelse for det ved å vise til at denne saken har stor interesse for våre medlemmer og bli 

diskutert på årsmøtet.. 

Det ble ikke bestemt noe nytt møte. 

 

30.5.2013 

Knut Sem 


