
 

 

 

Referat fra styremøtet 28.5.2018  

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

Grete-Marit Weea  

1 Valg av referent 

Knut Sem ble valgt 

2 Referatet fra forrige styremøte 

Referatet er tidligere godkjent og er lagt ut på foreningens hjemmeside. De saker fra forrige møte 

som skulle følges opp var på agendaen for dette møtet. 

3 Eiendomsskatt 

Eiendomsskatten har slått inn med noe mindre beløp for fritidsboliger enn vi hadde forventet. 

Enkelte feil knyttet til måling av størrelse har det øyensynlig vært, men etter det vi har erfart har 

dette vært greit å få det rettet. Det knytter seg naturligvis spenning til i hvilken grad kommunen vil 

øke satsen i årene fremover.  BV vil følge opp hvordan kommunen vil bruke penger på drift og 

utvikling av skiløyper etc. 

4 Beitostølen Løypeforening (BL) 

Denne vinteren har det ikke vært noe å klage på hva gjelder kvaliteten på løypene, det har jo ligget 

svært godt til rette for å få til det. Det er ikke endelig avklart hvor mye kommunen vil bidra med i 

støtte for den sesongen som nå er avsluttet, BL har søkt om kr 350.000 til driftstøtte og kr 400.000 til 

investeringer. Erik sender Olle Rosendal en e-post med spørsmål om status her, og om kommunen 

har gitt noen signaler om støtten fremover. Hytteeierne forventer betydelig økt støtte fra 

kommunens side og dermed sterkt redusert behov for direkte støtte fra brukerne, og for så vidt også 

fra næringslivet, til BL.  

Med bakgrunn i innføringen av eiendomsskatt har BL sist høst, sammen med Beitostølen Utvikling og 

Beitostølen Stadion, i et notat til kommunen pekt på noen områder der det er behov for betydelig 

økonomisk støtte fremover. Løyper og stier har en sentral plass her. I hvilken grad kommunen vil ta 

hensyn til innspillene får vi vel se først når de konkrete bevilgninger foreligger. 

Med bakgrunn i at det har vært svært varierende betalingsvilje i hytteforeninger og sameier, og ikke 

minst at det er lite kunnskap om hvilke sameier som avtalemessig er forpliktet til å betale kontingent 

samlet til BL, har Knut laget er oversikt over hytteforeninger, sameier og veglag på Beitostølen. I 

løpet av den prosessen hadde han kontakt med mange av dem. Oversikten er ikke fullstendig og den 

må oppdateres etter hvert som nye foreninger blir etablert (Markahøvda) og ledere skiftes ut. 

Oversikten kan selvfølgelig brukes av BV til å gjøre fremstøt for å verve flere medlemmer. Knut 

sender listen til de øvrige styremedlemmer.        



5 Aktivitet i Beitostølen sentrum. Shuttlebussen 

«Ombyggingen» i sentrum går øyensynlig sin gang, som planlagt. Derimot viste shuttlebussen seg 

ikke å være «liv laga», noe som ikke var vanskelig å forutse med det opplegget man hadde laget. Vi 

tror derimot at en rimelig transport opp til Garli kunne fått en del brukere. 

6 Helårsvei over Valdresflya, nybygget der og brøyting til Bygdin 

BV har motsatt seg helårsvei over Valdresflya. Det er nok en viss lokal uenighet om behovet for å 

holde veien over Valdresflya åpen om vinteren, og det ser ikke ut til at tilhengerne har kommet noe 

nærmere å få til det. Derimot ser det ut til å være avklart hva man skal bygge på toppen av veien, et 

prosjekt som er betydelig nedskalert ift. det som opprinnelig forelå. 

Brøytingen inn til Bygdin har åpenbart vært vellykket og det er grunn til å tro at dette vil skje i 

omtrent samme omfang fremover.  

7 Årsmøte i BV 4.8. 

Dokumentene er klare til utsendelse. I forbindelse med forslaget til endring av foreningens navn har 

Erik også laget et utkast til ny logo. 

Hvis ordføreren kan komme er det naturlig å be ham si noe om hva som skjer i kommunen av 

interesse for hytteeierne. Det virker som om Øystre Slidre har sakket litt akterut mht kontakt mot 

hytteeierne, i forhold til de øvrige kommuner i Valdres.. For øvrig er Avisa Valdres vedtatt invitert. 

8 Reguleringsplan for skibru over Beitostølsvegen 

Vi ser positivt på planen om denne skibrua, ikke minst på bakgrunn av det vellykkede resultatet 

nedenfor Garli. Erik sender svar til kommunen.    

9 Valdres Hytteforum 

Det er mange gode tanker i Knut Nes’ notat om bærekraft i hytteprosjekter mv., men vi ser ikke noe 

behov for å følge opp. 

I denne sammenheng refererte Petter fra et møte han hadde hatt med Bjørn Mathiesen, som 

representerer Vestre Slidre i Valdres Hytteforum. Hytteeierne i Vestre Slidre har en åpen dialog med 

kommunen. Flere områder ble fremhevet som viktige for hytteeierne, bla. bredbåndtilgang til alle, 

tiltak mot gjengroing, teknologi og nettverk knyttet til helse, drift av stølsveier og utnyttelse av 

eiendomsskatten. BV må prøve å få Øystre Slidre kommune inn på samme spor.  

10 Dropbox og hjemmesider 

Erik var meget fornøyd med å bruke Dropbox til alle typer dokumenter. Han foreslo at han inviterte 

de andre styremedlemmene til å ha tilgang til den delen av sin Dropbox som gjaldt BV, og det ble 

godt mottatt.     

11 Neste møte 

Erik legger opp til et kort møte på sin hytte dagen før årsmøtet. Han kommer tilbake til om det vil bli 

utvidet med andre deltakere. 



12 Eventuelt: Medlemsverving 

Petter og Paul har laget et utkast til en enkel vervingsbrosjyre som ble godt mottatt. Vi var imidlertid 

enige om å avvente utsendelse av en slik sak til etter årsmøtet, da det vil være lite heldig å gå ut med 

noe før vi har fått formell avklaring om foreningens nye navn.  

Østerås, 29.5.2018/Knut Sem     

  

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 


