
 

 

 

 

Referat 
 

Møte: Styremøte  

Beitostølen Vel 

Tilstede: Styreleder: Nils Herman Hornnæss,  

Nestleder:  Erik Garaas,  

Styremedlemmer: Hans Petter Fernander, 

Kjersti Lohne Enersen  

 Tidspunkt: 28.10.2013 

Møteleder:  NHH 

Referent: KLE Forfall: Knut Sem, Paul Martens Røthe 

 

Agenda: 

Kommunikasjon med medlemmene. 

Størrtjednlisaken 

Fartsgrense 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 

  

 

Kommunikasjon med medlemmene. 

Det er viktig å finne ut hva som løfter besøkene på 

hjemmesiden.  Facebook:  53 ”likes”.  Vi må prøve å komme 

høyere. 

Aktuelle saker kan legges inn på Facebooksiden med  

henvisning  til hjemmeside. 

Hjemmesiden:  Er det for mange faner?   Styremedlemmer 

gir innspill om dette til Erik. 

Spesielt viktige saker sendes i tillegg på mail til alle 

medlemmer.  Hytteforeninger med kollektivt medlemskap: 

mail sendes til kontaktperson i det enkelte styret. 

  



 Status Størrtjednlie saken.   

Styret har blitt bedt av årsmøtet om å oppdatere status på 

denne saken.  Nils Herman har laget et notat (sendt ut til 

styret 27.8).  Dette notatet oppdateres nå og distribueres 

deretter til alle medlemmer og til tilknyttede 

hytteforeninger. Notatet legges også på Facebook og 

hjemmeside.     

Henvendelse i brevs form er sendt til kommunen 23.8. 

Styret har ikke mottatt svar på brevet, og det har blitt 

purret flere ganger (senest 06.10).  Styret vil sjekke i 

kommunens postjournal om brevet er registrert mottatt.  

Dersom vi ikke finner at brevet er journalført, etterlyses 

brevet – og svaret fra kommunen. 

  

 Status henvendelse om fartsgrensespørsmålet. 

Den 8.10 sendte styreleder en mail til kommunen, 

trafikksikringsutvalget.    Det ble henvist til tidligere 

korrespondanse, og vi anmodet kommunen om å ta dette 

opp med riktig instans.   BV er ikke informert om videre 

saksgang.    

  

 Etablering av Valdres Hytteforening 

”Valdres skal være Norges beste hyttedistrikt, kjent for høy 

servicegrad, god infrastruktur og høy grad av involvering.”  

Slik startet invitasjon fra rådmenn, ordførere, Valdres 

Destinasjon AS, Valdres Næringsforum og Valdres Natur- og 

Kulturpark.    

Paraplyorganisasjon er Valdres kultur- og næringshage. 

Valdres Hytteforening skal stiftes.  Nils Herman ble valgt 

som styremedlem fra Øystre Slidres hyttevelforeninger.    

Stiftelsesmøte fredag 14.11.  Nils Herman deltar og ønsker 

primært at ytterligere ett styremedlem deltar. 

  

 Er det noe du er opptatt av som BV bør ta seg av? 

De sakene som har vært behandlet tidligere i møtet, er alle 

viktige saker for BV. 

  

 Neste styremøte er 25.11. kl 19.00   

 

 

 


