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Årsberetning for 2010 - 2011  
Styret 

Styret i Beitostølen Vel har i perioden bestått av : 

Formann Jarle Stærnes, Tor E. Godager, Nils-Herman Hornnæss, Hans Petter Fernander, Erik 

Garaas og Kjerstin Paaske.  

 

Styret har avholdt 5 styremøter i perioden.  I tillegg har medlemmene hatt jevnlig kontakt pr. 

e-post og telefon. 

 

Medlemmer 

Oppdatering av medlemslistene arbeides det med kontinuerlig, men det er fortsatt et sterkt 

ønske om at flere av medlemmene sender inn sin e-postadresse. Det vil forenkle 

styrearbeidet og redusere portokostnadene. Vår web-ansvarlige, Harald Evensen, har vært til 

stor hjelp for å holde nettsidene oppdatert. De nye websidene gjør at det er enklere tilgang og 

lettere å redigere web-sidene.  

Beitostølen Vel hadde pr. 31.12. 2010 bare 165 betalende medlemmer. Dette utgjør ca. 15% 

av alle hytteeiere på Beitostølen.  Tidligere har styret forsøkt seg på vervekampanjer ved å gå 

fra ”dør til dør”, med magert resultat.  Dagens styre har i forbindelse med møter, enten i egen 

eller Løypeforeningens regi, hatt egen ”stand” for å verve nye medlemmer, med et heller 

magert resultat.  I forbindelse med at næringen på Beitostølen til jul leverte ut en pose med 

informasjon og reklamemateriell, fikk styret i Beitostølen Vel produsert et kort som også ble 

lagt i posen, som oppfordret hytteeiere til å bli medlem i vellet.  Vi har mottatt  14 

innmeldinger som følge av dette kortet.  Det kan se ut som om de fleste begrenser sitt 

engasjement til sin lokale hytteeierforening, lokal velforening eller veilag. Styret ønsker å 

vurdere om en annen organisering av Beitostølen Vel vil kunne få større oppslutning, ved at 

vi åpner for at de lokale vellene, hytteeierforeninger eller veilag  mv. blir medlemmer, slik at 

Beitostølen Vel blir en langt betydeligere pådriver i saker som har med kommunen å gjøre. 

 

Styrets arbeid 

-Kommunedelplanen     

Det har i denne perioden vært stort engasjement fra hele styret, spesielt i forb. med 2. gangs 

høring av kommunedelplanen for Beitostølsområdet og reaksjoner/protester særlig i 

forbindelse med Størrtjednliheisen, mellom Bjødnabakkadn og Stakkstølie. Også forslag til 

utbygging i Stølslie og Garli-området har det vært arbeidet særskilt med. 
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Det har videre vært avholdt egne møter med lokale vel, hvor bl.a. Jarle Stærnes har informert 

om kommunedelplanen.  Mange har i forbindelse med høringsrunde 2 sendt inn private 

kommentarer, i tillegg til at Beitostølen Vel sendte inn sin separate høringsuttalelse som 

omfattet bl.a. Garli-området, Størrtjednliheisen og Stølslie.  Vellet la i tillegg vekt på 

betydningen av hytteeieres ønske om forutberegnelighet mht endringer i planer og at grønne 

lunger blir bevart. 

 

Styret har hatt en tett dialog med kommunen og er blitt varslet så snart ny informasjon er blitt 

lagt ut på Øystre Slidre kommunes nettsider, om kommunedelplanen og andre saker av 

betydning for eiere av fritidsboliger. 

I forbindelse med kommunens informasjons- og dialogmøte med hytteeiere i vinterferien var 

styret pådriver for at flere holdt innlegg. 

 

Referater fra styremøtene og andre saker som blir behandlet i styret og har interesse for 

medlemmene, legges ut på våre web-sider. Der oppfordres medlemmene også til å komme 

med innspill. Dette skulle være en enkel måte å komme i dialog med oss på. 

 

Styret vil, hvis nødvendig, være pådriver for å forfølge bl.a. planene for Størrtjeddnliheisen 

når endelig vedtak av kommunedelplanen for Beitostølen foreligger. 

 

-Hundeløpegård 

Styret har vært i kontakt med kommunen om dette etter innspill på forrige årsmøte. Vi har fått 

tilbakemelding om to mulige områder nede ved langrennstadion, med parkering der og ca. 

400 meter å gå.  Det blir eventuelt opp til vellet å forhandle frem avtale med grunneiere og 

bekoste sikring av området. 

 

-”Geiteprosjektet” 

Gjengroing på Beitostølen er etter hvert blitt et problem, som i andre fjellbygder.  Styret har 

hatt kontakt med Geir Aas som har arbeidet med et prosjekt på Voss. Han har nå etablert 

kontakt med Bjørn Wangen, som representant for Beitostølen Vel, og disse vil etter hvert 

komme med konkrete innspill til styret. 

 

Løypeforeningen  

Eierne av fritidsboliger, hytter/leiligheter er representert i løypestyret ved Knut Sem samt 

undertegnede som styreleder. Beitostølen Vel har også i denne perioden prioritert 

løypeforeningens arbeid høyt. Det gir oss en unik mulighet til å fremme hytteeiernes ønsker 

og prioriteringer. Den store saken i vinter har vært omleggingen av Grønn 1.  Etter påtrykk fra 

flere, bl.a. vellet, ble den midlertidige trasséen endret noe til det bedre.  Bra blir den ikke før 

utbyggingen av Markahøvda er kommet lenger og løypa får sin endelige form.  Det har i 

vinter vært mindre snø enn vanlig. Dette fikk konsekvenser for løypenettet i påsken. 

Løypeforeningen fikk heldigvis midlertidig løyve til å kjøre opp to sløyfer, en på hver side av 

Vandrerhjemmet på Valdresflya i påsken. Beitostølen ble derved en av de få destinasjonene 

som kunne tilby et godt langrennstilbud i påsken.  

 

Minner samtidig de som ikke allerede har betalt kontingenten for 2011, om at kontingenten, 

kr. 200.-, må være betalt for å være stemmeberettiget på kommende årsmøte. Innbetales til: 

Tor E. Godager, Ankerveien 98B, 0766 Oslo, kontonummer 2135.69.22821. 
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Styret oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på aktuelle kandidater til styreverv i 

foreningen.  

Valgkomiteen består av Jan Storbraaten - tlf. 92883775 og Inger Wangen – tlf. 92222367. 

 

 

 

 

 

 

Styret i Beitostølen Vel, 26. mai 2010 

 

 

Jarle Stærnes   Nils Herman Hornnæss Tor Erik Godager Erik Garaas 

     (sign.)           (sign.)    (sign.)      (sign.) 

 

 

   Kjerstin Paaske  Hans Petter Fernander 

          (sign.)             (sign.) 


