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Referat fra årsmøtet i Beitostølen Vet (BV) 3. august 2013

fusmøtet ble avholdt i Vilbnarksalen, Bergo Hotell, Beitostølen Lwdag3. august 2013
kl. 16 - 18. Det var 29 medlemmer til stede, inklusiv styrets medlemmer.

Styreleder Ragtar Andersen ø$ket velkommen. Styremedlem Erik Garaas ble deretter valgt
til møteleder. Det var ingen kommentarer til innkallingen og Odd Vedeld ble valgt til å
underskrive referatet sammen med møteleder.

l. Årsberetning for2012-2013 ble giennomgått av styreleder Ragnar Andersen ved at de
enkelte punktene ble kommentert. Antatl medlemmer i BV er i dag totalt 305, hvorav 177 er
kollektivt innmeldt. Dette har gitt BV støne tyngde overfor Øystre Slidre kommune. Styrets
medlemmer representerer ulike områder på Beitostølen.

- Løypeforeningen.
Det er bekreftet at Nils Herman Hornnæss er personlig varamedlem for Erik Garaas i
Løypeforeningens styre. BV har bidratt aktivt for å få inn flere bidrag fra eiere av
fritidsboliger. Bidragene har økt med ca. kr. 70.000 siste sesong. BV ertilfreds med løypene i
årets sesong og fomøyd med en bedre formalisert utadrettet informasjonsvirksomhet om
løypeprepareringen. Derimot savrrcs fortsa$ informasjonpånettet om foreningens arbeid.
Erik Garaas bekreftet at dette er og fortsatt vil bli etterlyst.

- Øyrt . Slide kommune
Representanter fra styret har vært til stede på to folkemøter og styret har hatt god kontakt med
ordfører og fomrannskap. I Planprograrnmet er Beitostølen sentrum spesielt nevnt som et
satsningsomrfie. Ra$ar Andersen er nå av kommunen utnevnt som hytteeiernes
representant i,den eksterne referansegruppen for kommunedelplaneh.

- I forbindelse med revisjon av kommuneloven avga BV en uttalelse til Kommunal- og
regionaldepartementet om behov for klare regler for nfu rådgivende folkeavstemning skal
avholdes og at man ben åpne for representasjon i kommunestyret av eierinteressene i saker
som særlig angår hytt€folket. Dette kan være en vei å gå for å kunne påvirke uWiklingen.



- Nasj onalparklandsby.
Øystre Slidre kommune skal giennomføre et forprosjekt med tanke å søke status som
nasjonalparklandsby. Miljrdvennlig utvikling er et av kravene for å oppnå status som
nasjonalparklandsby. Sterkere vektlegging av miljøhensyn vil gi en gunstig utvikling av
Beitostølen

- Milj østasjonens åpningstider.
BV engasjerte seg raskt da åpningstidene ble endret og la vekt på at næringslivet så vel som
hytteeierne ønsket åpen stasjonlørdagog søndag. Vi er nå tilbake til tidligere åpningstider.

- Samarbeid med andre velforeninger i Valdres.
BV er opptatt av åivareta eget lokalt miljø før vi knytter oss opp mot paraplyorganisasjon i
Valdres, men vi ser positivt på tiltaket.

- Størrtjednlie heisen.
BV har vært aktiv i saken over lengre tid og motstand mot planene er fremmet overfor
kommunen skriftlig samt muntlig i et dialogmøte med kommunen i forbindelse med
kommunedelplanen for Beitostølsområdet.
Medlem Erik Pettersen ba om ordet og leste opp sitt notat som han ba om ble protokollført i
sakens anledning. BV har tilskrevet kommunen 24.1.12. og bedt om at dokumentasjon blir
fremlagt om at alle krav til utbygger er oppfrlt før prosjektet påbegynnes, men svar er ikke
kommet, tross to purringer. Pettersen påpekte at BV bør sette inn tiltak for å øke hytteeiernes
kunnskap om prosjektet. En gjennomføring av planene kan bli katastrofal for Beitostølens
utvikling, mente han. Saken ble drøftet på årsmøtet og det var enighet om at BV skal sørge
for videre engasjement i saken og øke hyttefolkets kunnskap om prosjektet.

Fra fremmøtte medlemmer kom deretter følgende punkter:
- Miljøprofil og gjengroing på Beitostølen. Styret er blitt kjent med at Stølslie

Biovarme AS vÆor Oxhovd Svalesen kan hente felte trær, men de må legges i stabler
uten å fieme kvister, 15-20 stk. trær med 5-30 cm diameter hver. Trærne,må tørke i
noen måLneder før de kan bli hentet. Dette må bli en oppgave for den enkelte hytteeier
eller velhytteeierforening.

- Fartsgrense fra sentrum og til Garli. BV har allerede sendt brev med ønske om 60
km/t på strekningen. Saken ligger til behandling i kommunens
Trafikksikkerhetsutvalg, og de er eryg i 60km/t. Kommunen tar deretter saken med
Statens Vegvesen.

- Søplekasser for hundelort. Et problem at disse ikke blir tømt. Ikke direkte en velsak
og brukeme bør selv ta kontakt med kommunen om saken.

Årsberetningen ble deretter godkj ent.

2. Regnskap pr. 31.12.2012 og budsjett 2014.
Rggnskapet ble giennomgått av kasserer Hans Petter Fernander og godkjent,

3. X'astsettelse av medlemskontingent
Dagens kontingent synes å fungere, derfor ikke forslag om øket kontingent. Dersom behovet
for styrket økonomi skulle dukke opp,bør øking vurderes.
Styrets forslag om uendret kontingent godkjent.



4. VaIg
Valgkomit6ens innstilling ble godkjent,ved akklamasjon. Det nye styret har følgende
sammensetning:
Nils Herman Hornnæss, leder (l år) - Stakkstølie Sør
Erik Garaas, nestleder (l fu) - Stakkstølie Nord
Hans Petter Femander, kasserer - gienvalgt for 2 år - Stakkstølie Sør
Knut Sem, styremedlem - valgt for 2 år - Lomtjednlie
Kjersti Lohne Enersen, styremedlem - valgt for2 år - Haugsynlie
Paul Manens Røthe, varamedlem - valgt for I år - Øystre Beitostølen Vel

Jan Storbraaten, revisor- gjenvalgt for I år.

Awoppende leder Ragnar Andersen og styremedlem Kjerstin Paaske ble takket med blomster
og godord for innsatsen i styret av påtroppende leder.
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Odd Vedeld
Medlem

Etter årsmøtet holdt Ine Wigemæs foredrag med tittel "Hjertebank og sjelefred".
Avroppende leder takket for de inspirerende og opplysende tanker hun ga oss. Det
vanket selvfølgelig også blomster til den friske inspirator.

Møteleder



Beitostølen 3. august 2013

Til styret i BeitostØlen Vel

' Følgende fremgår avÅrsberetningen som følger innkallelsen til årsmøtet 3. august 20L3:

$tørffjledrrlle helsen
freter nå varslet byggestart i5tør*jednlieor*rådæ.BV harheletidænsagt.at.viikk* erim&.
bygeing av feriebsliger i områ,det, tn*n er p&va6ne av hyttefalket sterktimotbyggingav heis

l55l ae alpin nedfart. I tØlge rel<k*tølgekrav ska* heisen væra tek:nisk fuglig planlagtlør døt gis
lgangsettinpløWefor utbygginginnen Blanomr&det. Det skal agsåvære ut?alelser fra
"løypalag agveg4ef,'. BV sendte 24. april brev til karnmvnen og e&erlyste dokumentaslan i
hanhald til r ekkaf øIgekrav ena.

Videre fremgår av.styrets behandling av denne saken, jf. brev av 24.7.'1,2 og24.4.13 at
styret - på velets vegne - stiller seg negativ til planene om en gondolheis og at

':-, ytterligere dokumentasjon etterlyses. Så vidt vites har styret ikke mottatt svar på sin
siste henvendelse 24.4.73.

Mot denne bakgrunn
- bes styret legge "press" på at denne saken utredes fra kommunens side asp. i

form av planer, kartskisser og en konsekvensutredning.
- Videre at det fra styrets side legges opp en plan/strategi for å imøtegå hva jeg vil

karakterisere som en rasering av Beitostølen.

Erik Pettersen
Harakroken 1, BeitostØlen
9137 2694
erik.pettersen@tvp-mediainvest.no


