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ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2016 
 

Styret har gleden av å innkalle til årsmøte 

Lørdag 6. august kl 16.00  

Denne gang i Møterom Besseggen, Radisson Blu, Beitostølen 

   

Saksliste: 

1. Årsberetning 2015 – 2016 

2. Regnskap per 31.12.2015. Budsjett 2016. 

3. Fastsettelse av medlemskontingent.  

Styret foreslår uendret kontingent, kr 100 pr år. 

4. Valg av medlemmer til styret.  

Valg av medlemmer til valgkomite.  

 

Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på foreningens hjemmesider og sendt medlemmer med kjent e-

postadresse 14 dager før årsmøtet avholdes.. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt styret 

innen 15. juli. 

 

Kollektivt innmeldte medlemmer fra Haugsynlie, Lomtjednlie, Stakkstølie Nord, Stakkstølie Syd og 

Tjednbakkhaugen har også møterett. De kan stemme selv, eller gi sin representant fullmakt til å 

stemme for seg. Vi minner om at enkeltmedlemmer må ha betalt kontingent for 2016 for å kunne 

stemme. 

 

Etter den formelle delen av årsmøtet vil PR-strateg Bjørn B. Jacobsen fortelle oss om Beitostølen og 

det man arbeider med i DestinasjonsKirurgene, selskapet som ble etablert i 2013 som et resultat av 

oppdrag for Beitostølen Resort. Bjørn har ansvaret for PR-arbeidet, utvikling av nye ideer, nye 

konsepter og nye produksjoner i tilknytning til Beitostølen, som nå satser friskt på nye events og 

eventyr. DestinasjonsKirurgene hadde produksjonsansvaret for Bitihorn Classic, filmpremieren i 

alpinbakken og visningen av Disney-filmen «Frozen» dagen etter. Han arbeider nå blant annet med 

konseptet «Location Beitostølen», som handler om utvikling av Beitostølen som en av Norges mest 

attraktive locations for spillefilm, reklamefilm og fotoshots, og i juli er det duket for 3 ukers 

innspilling av ny spillefilm med Beitostølen som kulisse. 

Beitostølen, 1. juni 2016 

 

Erik Garaas 

Styreleder (sign) 

http://www.beitostolenvel.no/
mailto:post@beitostolenvel.no


Årsberetning 2015 – 2016 for Beitostølen Vel 

 
Styret 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder Erik Garaas, nestleder Nils Herman Hornnæss, kasserer Hans Petter Fernander,   

styremedlem Knut Sem og Kjersti Lohne Enersen, varamedlem Paul Martens Røthe. 

 

Det er avholdt fire styremøter. Styret har hatt jevnlig kontakt per tlf. og e-post.  

Referat og informasjon om styrets aktiviteter finnes på www.beitostolenvel.no 

For egnede saker benyttes også Beitostølen Vels Facebook side. 

 

Økonomi 

I løpet av 2015 var det 330 (304 året før) som betalte kontingent til Beitostølen Vel, hvorav 227 

(170 året før) var kollektivt innmeldt. Medlemskontingent og andre inntekter var kr 33.431 mot kr 

31.263 året før. Overskuddet ble 12.934 mot kr 12.967 året før. Bankbeholdningen utgjorde kr kr 

98.384.150 ved årets slutt,  mot kr 87.150 året før. Styret har i 2015 støttet Beitostølen 

Løypeforening og Liastølen, begge med kr. 5.000. Tilsvarende støtte er også lagt inn i budsjett 

2016. Videre er det avsatt kr 5.000 som vårt bidrag til sikteskive på Knaushøgda. 

 

 

Beitostølen Løypeforening 

Beitostølen Vel er representert i styret i Beitostølen Løypeforening ved Erik Garaas og Nils Herman 

Hornnæss. Under sin driftige leder Kristine Granli har BL også i år hatt en meget bra sesong med 

mange gode tilbakemeldinger. Etablering av den såkalte Løypeklubben har resultert i mange nye 

bidragsytere og forhåpentligvis en mer stabil inngang av midler fra eiere av fritidsboliger på 

Beitostølen. 

Den viktigste saken i år har vært arbeidet med ny kontrakt om løypekjøring i perioden 2016-2022. 

Det kom inn fire gode tilbud på løypekjøring, og til slutt fikk Knut Ole Rudi og Knut Aassveen 

avtaleom løypekjøring for 2016-2022. 

  

Gode skiløyper er en svært viktig faktor for at vi skal trives på Beitostølen. Vi ønsker derfor å takke 

de medlemmer som har innbetalt det ønskede beløp til BL. Samtidig vil vi sterkt oppfordre de som 

har unnlatt å yte sin skjerv, om å gjøre det! 

 

Kontakt med Øystre Slidre kommune 

Etter at planene om Størtjednlieheisen har vært lagt bort er det ingen konfliktsaker mellom 

Beitostølen Vel og kommunen. Vi følger spent med på diskusjonen om kommunestrukturen i 

Valdres. Denne saken har tatt mye av kommunepolitikernes oppmerksomhet i inneværende år, og 

av flere grunner har det vært beskjeden formell kontakt med kommunen. 

 

http://www.beitostolenvel.no/


Beitostølen Vel er formell høringsinstans i saker knyttet til regulering og arealdisponering på 

Beitostølen. Vi har derfor avgitt høringsuttalelser knyttet til Reguleringsplanen for Solbakkin og 

konsekvensene for skiløypene, og om Reguleringsplan for H1 (dvs området overfor KIWI). Våre 

svar til kommunen er lagt ut på våre hjemmesider www.beitostolenvel.no 

 

Sentrumsutvikling på Beitostølen 

Øystre Slidre kommune iverksatte et stedsutviklingsprosjekt på Beitostølen. Beitostølen Vel ble i 

september 2014 invitert til å delta i referansegruppen for næring. Gruppen besto av repr. fra 

kommunen, lokale næringsdrivende og hytteeiere. Kjersti Lohne Enersen representerer hytteeierne. 

Det synes som om denne gruppen har lidd en stille død.  

 

Kommunen har innhentet konsulentuttalelser om fremtidig sentrumsutvikling og presentert dette på 

informasjonsmøter, senest 2. mai 2016. Kommunen presenterte der spennende planer for å skape 

mer «torg» i sentrum, flytte parkeringsplasser mer perifert i sentrum og generelt skape en bedre 

trafikal situasjon og et mer fotgjengervennlig sentrum. Beitostølen Vel vil ha spesiell 

oppmerksomhet om denne saken. 

 

Valdres HytteForum – VHF   

VHF er samarbeidsorgan for hytteforeningene i Valdres kommunene. Erik Garaas er med i styret. 

VHF hadde andre ordinære årsmøte i februar på Fagernes. Beitostølen Vel var representert ved 

Hans Petter Fernander og Nils Herman Hornnæss. VHF har kommet godt i gang og har inngått 

viktig samarbeidsavtale med Valdres Natur- og Kulturpark (VNK). VNK er samarbeidsorgan for de 

seks kommunene i Valdres og sentral i det som ”rør seg” i regionen når det gjelder næringsliv, 

aktiviteter, arrangement og merkevarebygging. 

 

Leder i VHF Knut Nes og nestleder Harald Madsen er begge svært aktive og initiativrike og 

fortjener honnør for sin innsats for hyttefolket i Valdres. 

 

Redusert fart 

Vi har også i 2015, overfor både Statens Vegvesen og Øystre Slidre Kommune, pekt på behovet for 

å redusere maks hastighet fra 80 til 60 km/t fra Beitostølen til Garli. Selv om vi har pekt på økende 

trafikk, flere hytter, farlig kryssing av veien mv. har vi fått avslag på våre henvendelser. Det er 

tydelig at det må skje en eller flere alvorlige ulykker før maks hastighet blir redusert! 

 

Informasjon og verving 

Beitostølen Vel bruker sine hjemmesider og sin Facebookside aktivt for å informere om sin 

virksomhet. 

I vinterferien forsøkte vi å bruke Facebook i en kombinert informasjons- og vervekampanje. Som 

verdens største annonseplattform gir Facebook mulighet for å målrette markedsaktiviteter mot de 

grupper vi er spesielt interessert i nå. For en kostnad på kr 156 nådde vi 2727 nye Facebookbrukere 

i vår målgruppe. Som informasjonskampanje var dette vellykket, men det var dessverre mislykket 

som vervekampanje da det ikke gav noen nye medlemmer.  

 

 



Utfordringer fremover 

Endringer i kommunestruk turen i Valdres vil kunne påvirke både vår og hyttefolkets generelle 

kontakt med kommunen. Det her helt klart at det blir eiendomsskatt i en evt ny storkommune. I 

intensjonsavtalen sies det at i en 10 års periode skal 40% av evt eiendomsskatt fra fritidsbebyggelse 

på Beitostølen tilføres et næringsfond som skal gå til infrastruktur og drift i dette området. 

Her er det mange åpne spørsmål: Hva er infrastruktur og drift? 

- Er det vann og kloakk? 

- Er det kommunale veier? 

- Er det skiløyper, turstier og sykkelveier? 

 

Vi har begrenset innflytelse, ingen stemmerett, men vi vil kreve å påvirke bruken av midlene. 

 

Et annet spørsmål som også aktualiserer er knyttet til mulig helårsvei over Valdresflya. Styret vil 

følge nøye med i utviklingen i denne saken. 

 

 

 

Styret i Beitostølen Vel, juni 2016 

 

 

 

Erik Garaas    Nils Herman Hornnæss  Hans Petter Fernander 

          sign.         sign.    sign.  

 

 

Kjersti Lohne Enersen  Knut Sem   Paul Martens Røthe 

 sign.          sign.    sign. 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

Beitostølen Vel 

Regnskap pr.31.12.2015, budsjett 2015 og foreløpig regnskap pr 15.06.2016

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap 15.06.2016

Inntekter

Kontingenter 33 100                      32 000                          33 700                            

Renteinntekter 48                              50                                  

Norsk Tipping 331                            374                               374                                 

Sum inntekter 33 479                      32 424                          34 074                            

Utgifter

Årsmøteutgifter 5 550                        6 000                            

EDB/Web 2 752                        2 500                            2 601                              

Gaver 251                            500                               

Gebyrer/porto 337                            212                                 

Valdres Hytteforum 1 520                        1 500                            

Bidrag sikteskive 5 000                            

Bidrag Liastølen 5 000                        5 000                            

Bidrag Løypeforeningen 5 000                        5 000                            

Diverse 135                            1 000                            58                                   

Sum Utgifter 20 545                      26 500                          2 871                              

Resultat 12 934                      5 924                            31 203                            

Eiendeler

Bank 98 384                      

Sum 98 384                      

Egenkapital og gjeld

Utestående kontingent 1 700                        2 100                              

Annen egenkapital 96 684                      129 188                         

Sum 98 384                      131 288                         

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjente årsberetning 2015,  regnskap 2015 og budsjett 2016  



Ove Meidell Lange 

Langviksveien 20 

0286 Oslo 

 

 

 

 

Til årsmøtet 2016 

i Beitostølen Vel 

 

 

REVISORS  BERETNING 

 

Jeg har revidert årsregnskapet for Beitostølen Vel, som består av balanse 

per 31. desember 2015 og resultatregnskap som viser et overskudd på kr. 12 934,20 for 

regnskapsåret avsluttet per denne dato. 

 

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 

rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Beitostølen Vel per 31. desember 2015 og av 

resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne dato i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

 

Oslo, 30.4.2016 

 

Ove Lange 

  



 

                                                                         Oslo/Beitostølen 25.04.2016 

 

 

Styret, Beitostølen Vel 

 

Innstilling fra valgkomiteen til styrevalg 2016 

Valgkomiteens medlemmer i inneværende periode er Erik Pettersen, 
Knut Marius Karlsen og Ragnar Andersen. 
 

Styremedlemmene Kjersti Lohne Enersen og Nils Herman Hornnæss og 
varamedlem Paul Martens Røthe er på valg ved årsmøtet 2016. 
Kjersti Lohne Enersen og Nils Herman Hornnæss tar ikke gjenvalg. 
 
Paul Martens Røthe stiller til gjenvalg og valgkomiteen innstiller ham til valg 
som styremedlem. 
 
Petter Knudsen, Stakkstølie Syd, innstilles til valg som nytt styremedlem. 
 
Grete-Marit Weea, Markahøvda, innstilles til valg som nytt varamedlem. 
 
Valgene gjelder for kommende 2-års periode. 
 
For valgkomiteen 
 
Ragnar Andersen 
 
 
 
 
 
 
  



 

Styrets innstilling på ny valgkomite: 
 
Hele valgkomiteen har meddelt at de ønsker avløsning.  
Styret foreslår derfor som nye medlemmer av valgkomiteen: 
 
 
Nils Herman Hornnæss (leder) 
Kjersti Lohne Enersen 
Tor Hannibal Fossum 
                          


