
 

 

 

 

Referat 
 

Møte: Styremøte  

Beitostølen Vel 

Tilstede: Styreleder: Erik Garaas 

Nils Herman Hornnæss,  

Kjersti Lohne Enersen, Hans Petter 

Fernander 

Knut Sem, Paul Martens Røthe 

Dato : 31.08.2015 

Møteleder:  EG 

Referent: KLE Forfall:  

 

Agenda: 

. 1.       Valg av referent 

2.         Referat fra forrige møte  

3.         Refleksjoner rundt årsmøtet. Protokollen er vedlagt.  

4.         Saker som bør følges opp i tiden fremover med forslag til ansvarsfordeling: 

-           Størtjednlieheisen - Nils Herman 

-           Fartsgrensen i FV 51 - Erik 

-           Utviklingen i sentrum - Kjersti 

-           Bjellbølstølen - Paul 

-           Facebook og hjemmesider - Erik 

-           Løypeforeningen - Erik og Nils Herma 

-           Sikteskive eller tilsvarende - Nils Herman 

-           Valdres Hytteforum - Erik (Nils Herman) 

-           Skiltforurensning  

-           Kontakten mot kommunen (ordfører/rådmann) - Erik 

-           Busskur Beitostølen -  (Kobles mot planene om sentrumsutvikling) 

5.         Revisjon av arealdelplanen - Paul 

6.         Reguleringsplan for Solbakkin.  

7.         Eventuelt 

 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak 



  

1 Referent: Kjersti L E  

2 Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått.  Ingen kommentarer. 

3 Refleksjoner rundt årsmøtet.  Styret ser seg fornøyd med årsmøtet.  Foredraget til Atle 

Hovi var svært vellykket Det er imidlertid alltid ønskelig at flere ville velge å komme. 

Styret reflekterte over mulige foredragsholdere til neste årsmøte.  Flere navn er notert. 

. 

4 Saker som skal følges opp i tiden fremover . 

Alle temaer og ansvarshavende blir tatt videre som foreslått i innkalling. 

Skiltforurensning – Knut 

Busskur – Kjersti 

Styret fikk en statusoppdatering på løpende saker:  

 

Størrtjednliheisen 

Nils Herman har vært i kontakt med kommunen og fikk bekreftet vår antagelse at saken 

nå er lagt på is. Konklusjonen i konsulentrapporten kommunen fikk utarbeidet synes 

dermed fulgt. 

 

Fartsgrense Sentrum – Garli 

Mulighetene for å få gjort noe med fartsgrensen synes nå ikke å være stor, men styret 

vil følge med.  

Nils Herman orienterer om arbeidet rundt Stakkstøvegens utkjørsel ut i Bygdinvegen.  

Den er farlig utkjøring inn i fylkesvegen slik den er utformet i dag.  Hytteeiere må jobbe 

videre med saken.  

Det parkeres på gangveien utenfor Peppes i sentrum.  Skyldes dette mangelfull 

merking? 

Erik gjør en henvendelse til kommunen rundt trafikksikkerhetsmessige utfordringer: 

 

Sentrumsutvikling 

Det er ingen aktivitet i sentrumsutviklingsgruppen.    

 

Bjellbølstølen – Vernet område som plutselig forsvant. 

Denne forsvant «med et pennestrøk».  Vernevedtaket ble omgjort.  Beitostølen Vel 

ønsker å fremme for kommunen at man må bevare de få elementene med stølspreg 

som fremdeles finnes på Beitostølen.  Det er kortsiktig politikk å radere ut stedets 

særpreg og opprinnelse. 

 

Facbooksiden / Hjemmesider 

Lokale hytteforeninger kan legge ut nyheter på hjemmesiden vår. 

Skriv teksten og send til Erik.  Han legger ut. 

 

 

Årsmøte Løypeforeningen 



Erik informerte om årsmøtet.  Årsmøtepapirene ligger på løypeforeningens 

hjemmesider. 

Styret uttrykker bekymring og forundring over at innbetalinger fra hytteeierne til 

løypeforeningen er redusert i forhold til året før.   

Sikteskive eller tilsvarende. 

Denne saken ble det orientert om på årsmøtet.  Beitostølen Utvikling planlegger og 

gjennomfører «anskaffelsen» og BV bidrar til finansiering.  Nils Herman tar saken videre 

sammen med BU. 

 

Valdres Hytteforum 

Det har ikke vært styremøte siden vårt forrige møte.  Leder for VH er aktiv med 

avisinnlegg om bl.a. Hytteeierne som en del av lokaldemokratiet. 

 

Skiltforurensning. 

Vi undersøker reglene rundt det å sette opp salgsskilt. 

 

5 Revisjon av arealplan ved Paul. 

Paul orienterte om planer om hytteutbygging og veiutbygging i Jamninområdet.  Lokale 

hytteeiere følger saken. 

 

6 Reguleringsplan for Solbakkin. 

Knut jobber videre med et høringssvar – med fokus på foreslåtte endringer i løypetrasé. 

 

7 Eventuelt. 

Det var ingen saker meldt inn under eventuelt.   

Neste styremøte ble avtalt til mandag 26. oktober kl 19.00 hos Erik (evt Paul hvis Eriks 

oppussing er i gang).  

 

 

 


