
     

 

 

 

Referat fra styremøtet 27.11.2017 

Til stede: Erik Garaas, Hans Petter Fernander, Petter A. Knudsen, Paul M. Røthe, Knut Sem og Grete-

Marit Weea  

1 Gjennomgang av referatet fra forrige møte 

Referatet ble gjennomgått for å sikre at vi hadde fått med oss alt som skulle følges opp på dagens 

agenda. 

2 Oppfølging etter årsmøtet 

Erik hadde nylig fått den siste underskrift på referatet. Andre saker kommer vi tilbake til nedenfor. 

3 Eiendomsskatt 

Det er ikke noe nytt om hva ØSK (Øystre Slidre kommune) tenker om eiendomsskatt, og det er heller 

ikke noe spor av den i budsjettet for 2018. Erik og Hans Petter vil prøve å finne ut hva ØSK eventuelt 

har tenkt om dette så langt. 

Erik sender brev til ØSK og etterlyser mer informasjon. BV kan signalisere på sine hjemmesider at vi 

– når den tid kommer – gjerne tar imot informasjon fra medlemmer som klager på skatten. Hensikten 

er ikke å opptre på vegne av klager i forhold til ØSK, men å få oversikt over hva det klages på og 

hvordan ØSK forholder deg til dette. 

4 Planene for Beitostølen sentrum 

Flere hadde klaget på høyden på den bebyggelse som er planlagt på oversiden av veien, men forslag 

om reduksjon ble nedstemt da kommunestyret behandlet reguleringsplanen.  

5 Kartlegging av områder for friluftsliv 

Vi er fornøyd med den jobben ØSK her har gjort. 

6 Kommunedelplan vassmiljø 

BV hadde ingen vesentlige kommentarer til ØSKs høringsbrev. Ytterlige oppfølging anses 

unødvendig. 

7 Helårsvei over Valdreflya  

Etter den siste runden hos de involverte myndigheter er nok denne saken lagt død for en tid fremover. 

Det hersket litt uklarhet om hva som var endelig bestemt når det gjelder brøyting fram til Bygdin 

kommende vinter; nye eiere har fremmet sterkt ønske om tidligere brøyting enn i de senere år.    

 



8 Verving 

Erik hadde tilbudt utbyggere av nye hyttefelt bistand til å etablere nye hyttelag, men hadde ikke fått 

noe respons på dette initiativ. Knut opplyste at han har et oppdrag om å skaffe Løypeforeningen bedre 

oversikt over sameier og hytteeierforeninger, med det formål å bedre viljen til å betale løypeavgift. 

Når han har bedre oversikt her vil BV utnytte opplysningene til medlemsverving. 

9 Valdres Hytteforum 

Noen egen oppfølging av notat/artikkel om bærekraft i hytteprosjekter anser vi ikke for å være 

nødvendig. Derimot kan det være nyttig å få greie på hva Nord-Aurdal tar inn i eiendomsskatt og hvor 

mye de støtter løypearbeidet med. Knut følger opp det. 

10 Løypeforeningen 

Løypeforeningen har anstrengt likviditet. Med mye tidligere utsendelse enn i fjor fra ØSK om 

innbetaling av løypeavgifter, er det håp om bedring. Det store spørsmål er imidlertid hva ØSK vil 

bidra med når eiendomsskatt blir innført. Mange brukere av løypene på Beitostølen forventer nok at 

løypeavgiften da vil gå kraftig ned. Vi vil naturligvis følge denne saken tett fremover. 

Knut sjekker om Ole Rosendal vet noe om hva ØSK tenker om støtte fremover.  

11 Nye søppelcontainere 

Petter har laget et utkast til brev til ØSK om justeringer av løsningen i Markahøvda. Det vil bli sendt 

om et par dager.  

12 Regnskap 2017 

Hans Petters ferske resultatrapport peker mot et årsresultat på nesten kr 15.000 og en egenkapital på 

vel kr 126.000. Uavhengig av den romslige økonomien ble det foreslått, og vedtatt, at foreningen 

burde betale styreleders abonnementet på Avisa Valdres. Avisen er en viktig kilde til å følge med på 

hva som skjer i ØSK og i Valdres for øvrig. 

13 Facebook og hjemmesider 

Det er fortsatt liten interesse fra hytteeierforeningene for å bruke BVs hjemmesider som 

informasjonskilde. 

14 Navnesaken 

Når det gjelder nytt navn på foreningen, er vi av den oppfatning at Beitostølen Hytteforening er det 

beste. Vi tar sikte på å fremme en sak om endring på neste årsmøte. 

15 Diverse 

Petter opplyste at den meget giftige planten Tyrihjelm var registrert ved hans hytte og ville bli fjernet 

av fagfolk. Dette bør vi informere om på BVs hjemmeside, da planten finnes flere steder. 

Det er ulik grad av hva som er framført til hyttene på Beitostølen av opplegg for TV og Internett. 

Petter lager et utkast til brev til Eidsiva der vi spør om planer for videre utvikling her. 



Vi bør på hjemmesiden og Facebook minne om at alle eiendommer bør sette opp veinummer på en 

tydelig måte.     

16 Møtedatoer 

Nytt styremøte er foreløpig berammet til mandag 26.2.2018. Sannsynligvis er det behov for et møte til 

før sommeren, det vil vi i så fall beramme senere. Årsmøtet ble fastsatt til lørdag 4.8. kl. 16, med Terje 

Fahre som «trekkplaster», om han har anledning.    

Østerås, 1.12.2017/Knut Sem     


