
Referat fra styremøte i Beitostølen Vel (BV) 3.2.2015 

Tilstede:  Nils Herman Hornnæss (leder), Erik Garaas (nestleder), Kjersti Lohne Enersen, Paul M 

Røthe, Knut Sem (referent) 

Forfall:  Hans Petter Fernander 

Ref.dato: 11.2.2015 

1 Endringer/reaksjoner etter flytting av søppelcontainere 

Det har kommet noen negative reaksjoner til BV på at søppelcontainere ovenfor sentrum er flyttet. 

De er nå plassert på venstre side av fylkesveien mot Garli, ved avkjøringen til Markahøvde. Etter å ha 

sjekket saken med VKR mener styret at flyttingen er godt begrunnet.      

2 Rapport fra Løypeforeningen (BL) 

EG orienterte. Det er regelmessige styremøter som fungerer veldig bra, med noe varierende 

frammøte. Økonomien er ok, BL har råd til å levere et løypeprodukt på det nivå det er nå.  

EG har levert et forslag til nye vedtekter, da de gjeldende har vært uforandret siden etableringen og 

samsvarer veldig dårlig med slik BL nå drives. Et viktig punkt i forslaget er at bare betalende 

næringsdrivende og foreninger som betaler løypeavgift kollektivt med mer enn kr 5000, har 

stemmerett på årsmøtet. Etter at styret har sett på forslaget skal det etter planen legges fram for 

kommende årsmøte. 

Det arbeides med reklassifisering av løypene (fargekoding).  Når det er på plass vil det være 

nødvendig å lage nye løypekart.  

3 Klager på mye hundelort i løypene og sentrum 

BL når ut til langt flere enn BV, så vi mener det primært er BL som evt. kan gjøre noe mer enn det 

som er gjort til nå for å bedre på forholdene. Det dreier seg om folkeskikk. Vi skal anmode BL om å 

intensivere kampanjen om disse forhold før vinterferien og påsken. 

4 Stakkstølie Syd Hytteforening – under etablering     

Prosessen går sin gang, mer enn 70 har meldt sin interesse. Foreningen vil nok bli stiftet i påsken. 

5 Forholdet til kommunen        

På tross av at et annonsert møte ikke ble noe av; kommunen gjorde det om til et budsjettmøte, har vi 

all grunn til å tro at den gode kontakt som er etablert, vil fortsette. Vi har imidlertid fått et svar på 

vårt spørsmål om massedeponi som vi finner lite tilfredsstillende, da det bare refererer til 

formaliteter rundt en slik prosess. Dette må følges opp på neste møte, da frykten er at man vil 

begynne å fylle opp terreng for overganger som det aldri vil bli noe av. 

KLE orienterte om et møte om kulturhuset som er foreslått bygget på Beitostølen. Det er kommet en 

del innspill, bl.a. om hvordan man kan utnytte de lokaler som allerede finnes der, som alternativ. Det 

er også kommet opp tanker om å etablere et permanent utendørs amfi.  



6 Valdres HytteForum (VHF) – første årsmøte 21. februar 

EG referert fra et interimsstyremøte før jul. Aktuelle saker for VHF i starten vil være å identifisere 

felles problemer og finne ut hvordan man bør løse dem. NHH og EG vil stille på VHFs første årsmøte.  

7 Kommunesammenslutning 

Vi konstaterer at prosessen er godt i gang, om enn i litt varierende grad, i Valdreskommunene. 

Ordføreren i ØS er åpenbart en positiv drivkraft i prosessen.  

8 Økonomien 

HPF hadde sendt ut resultatregnskap og balanse som viste at økonomien var god. 

Kontingentinntektene er bedre enn vi regnet med da den nye organiseringen ble etablert. På 

bakgrunn av at vi ikke kan utelukke å måtte bruke en del penger på en prosess om heisplanene i 

Størrtjednlie, bør vi ikke redusere på kontingenten nå. 

9 Neste møte 

Som foreløpig dato for neste møte satte vi mandag 27. april. 


