
Referat fra møte i Beitostølen Vel 23.03.10 

 

Til stede: Jarle Stærnes, Tor Erik Godager, Nils-Herman Hornnæs, Inger K. Wangen og Kjerstin Paaske 

Forfall:  Ragnar Andersen 

 

1.  Kommunedelplanen 

- Aksjon ”Størrtjednli-heisen” 

Nils-Herman fremla forslag til opprop for å samle underskrifter til protest mot forslaget. Styrets 

medlemmer ble anmodet om å informere naboer og kjente om planene og samle inn 

underskrifter, i forbindelse med påskeferien.  Innholdet godkjent .   

- Gjøre folk oppmerksom på informasjonsmøtet 

Viktig å gjøre hytteeiere oppmerksom på informasjonsmøtet som er berammet til onsdag 31.mars 

kl. 10 – 11 på Radisson Hotel, sal 3.  Representanter fra kommunen vil redegjøre og svare på 

spørsmål.  Inger og Kjerstin vil sørge for informasjon om møtet på oppslagstavler på Kiwi, Co-op 

og Spar, pluss andre egnede steder. I tillegg bør vi informere så mange som mulig rundt oss. 

- Jarle skal stille på et møte i Nordre Stakkstøllia Vel og informere om kommunedelplanen.  Han vil 

også der informere om informasjonsmøtet 31.mars, samtidig som han redegjør for arbeidet i 

Beitostølen Vel. Se vedlagte forslag. 

2. Utkast til regnskap for 2009 

- Utkast til regnskapet for 2009 ble fremlagt.  Pr. 31.12.09 var saldo i banken kr.32.428,24.  

Innbetalt medlemskontingent er vesentlig lavere enn i 2008, men dette skyldes i hovedsak 

endring av regnskapsåret. 

- Det har kommet inn kontingent for 2010 etter utsendelse av giro.  Usikkert hvor god responsen 

har vært som resultat av varsling via e-post, sendt ut 13.02.10.   Dette må følges opp. 

3. Spekter – ny web-side 

Ikke alle hadde fått tid til å gå inn på linken som Ragnar hadde sendt styret.  Enige om at vi stiller 

bedre forberedt  til neste møte.  Alle er enige om at web-siden trenger fornyelse og er positivt innstilt 

til forslaget.  Endelig vedtak på neste styremøte. 

4. Løypeforeningen 

Det er 2 representanter fra vellene i Løypeforeningen.  Omfang av skøyteløyper og plassering av disse 

skjer i samsvar med innspill via næringslivet hovedsakelig.  Dette fordi det er viktig å opprettholde 

Beitostølen som et attraktivt treningsområde for aktive.  Når løype Grønn er ferdig utarbeidet og det 

er tilpasset maskinpark tilgjengelig, vil skøytepreparerte løyper etter planen komme der. 

5. Kommende møter 

Tirsdag 20.april kl.17.30 (revidert regnskap for 2009) 

Onsdag 5. mai kl. 18.00 (forberede årsmøtet) 

Onsdag 26. mai kl. 17.30 (klargjøre for årsmøtet) 

 


