
Referat fra møte i Beitostølen Vel 20.04.10 

 

Til stede: Jarle Stærnes, Tor Erik Godager, Nils-Herman Hornnæs, Ragnar Andersen, Inger K. Wangen 

og Kjerstin Paaske(ref). 

 

1.  Løypeforeningen 

Oddbjørn Hjelmeseth blir styremedlem i Løypeforeningen. 

Foreningen har en anstrengt økonomi.  Sliter bl.a. med å få inn utbyggerbidrag fra utbyggere. 

Forslag om å innføre reklame på løypemaskinene.  De to ”gamle” maskinene vurderes å byttes ut med 

tre nye, en stor og to mindre. 

Viktig at løypene ikke blir som korridorer mellom hyttebebyggelsen.  Ny Grønn 1 løype blir ingen slik 

korridor, vil bare ha hytter på en side ved begynnelsen fra sentrum. 

   

2. Ny webside 

Enighet om å gå for Ragnars forslag, med hans svigersønn Harald Evensen som dataekspert.  Vi trenger 

en ansvarlig i styret som kan sende e-post med vedlegg til Harald og så legger han stoffet inn på 

websiden vår.  Opplegget er fleksibelt og økonomisk gunstig.  Nils-Herman Hornnæs sa seg villig til å ta 

denne oppgaven for å sikre kontinuitet og at e-post til Beitostølen Vel blir besvart fortløpende.  

Medlemsregisteret blir derved også sikret ajouritet.  Nils-Herman påtok seg oppgaven på betingelse av 

at nye styremedlemmer kan overta ansvaret etter hvert.  Han ba også om at han i en overgangsfase 

kan søke støtte hos Ragnar.  

Mye stoff er utdatert og må skiftes ut med nytt innhold, bl.a. Løypeforeningen.  Referater fra 

styremøter ute på nett skal ikke være mer enn ett år gamle.  De eldre referatene bør legges i historisk 

arkiv. Det er styrets ansvar å bestemme hva websidene skal inneholde, når stoffet skal legges ut og 

hvor lenge det skal være der.  

 

3. Protester mot Størrtjednliheisen 

Det er innsamlet 247 underskrifter til oppropet.  173 hytteeiere har undertegnet og disse ansees å 

representere totalt 835 personer.  Oversendelsesbrev med underskrifter sendes separat, underskrevet 

Styret i Beitostølen Vel. 

 

4. Innspill til Kommunedelplanen for Beitostølsområdet. 

Nils-Hermans utkast med hans endringer vil utgjøre første del av brevet.  Kjerstin tilpasser deler av 

innholdet i fam. Paaskes innsendte kommentar og Tor Erik utarbeider utdrag av innspillet fra Garli-

gruppen.  På denne måten vil vellets innspill dekke flere forhold ved planforslaget.  Innspill fra Kjerstin 

og Tor Erik sendes til Nils-Herman i løpet av et par dager.  Brevet bør gå til kommunen i begynnelsen 

av neste uke, underskrevet Styret i Beitostølen Vel.  Henvisning i dette brevet til protestaksjonen. 

 

5. Regnskapet for 2009 

Regnskapet vil foreligge revidert til neste styremøte. 

Tor Erik lager en liste over medlemmer som har betalt kontingent siden årsmøtet i 2009, slik at Ragnar 

kan purre medlemmer som ennå ikke har betalt.   

 

6. Kommende møter 

Onsdag 5. mai kl. 18.00 (forberede årsmøtet) 

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


