
Beitostølen Hytteforening 
Styremøte 23.9.2019  
 
Til stede: Petter A. Knudsen    
  Erik Garaas     
  Knut Sem     
  Hans Petter Fernander   
  Grete Marit Weea    
  Ebba Wannag     
  Erik Borch-Nilsen    

     
 

Saker 
1 Registrering av nytt styre i Brønnøysundregisteret     

Alt er nå registrert og oppdatert pr 30.8.2019 
 

2 Arbeidsfordeling i styret - Ny kasserer og ansvar for regnskap   
Erik Borch-Nilsen overtar som Kasserer med ansvar for medlemsregister 
 

3 Årsmøte 2020 
Årsmøtet vil finne sted på Bergo Hotell Villmarksalen klokken 1700 den 8.8.2020. 
 

4 Løypeforeningen 
Styret følger opp Løypeforeningen og tar opp mulighet for økt støtte til driften 
gjennom samarbeidsavtalen med Øystre Slidre kommune. 
 

5 Leverandørliste 
Beitostølen Hytteforening skal ikke legger opp til markedsføring av intern  
leverandørliste over mulige servicetjenester overfor medlemmene. 
Enkeltmedlemmer kan dog godt legge ut kommentarer om gode  
servicetjenester på facebook-siden i eget navn. 

 
6 Samarbeidsavtale med Øystre Slidre kommune 

Vi avventer invitasjon til nytt møte fra ny ordfører og rådmann i kommunen.  
For å kunne samkjøre sakene og skape en felles plattform for de ulike 
hytteforeninger og vel i kommunen, vil vi samle ledere fra følgende 
hytteforeninger i kommunen. 
 
Pr dato omfatter dette følgende:  Antall medlemmer 
Beitostølen hytteforening   434 
Garlivegen hytteeierforening     20 
Øystre Beitostølen vel        42 
Vangsjø vel     143 
Javnlie vel      114 
Midthøgda og Søndre Rennsenn vel    90 
Lukseråsen vel      110        TOTALT = 953 



 
Her er rådmann Jostein Aanestads referat fra det første møtet 17.7.2019: 
Deltakarar: Petter A. Knudsen Beitostølen Hytteforening, Rolf Jørn Karlsen 
Vangsjø Vel, Franz Leonard Nilsen Javnlie Vel, Erling Eriksen Øystre Beitostølen 
vel, ordførar Kjell B. Melbybråten og rådmann Jostein Aanestad.  
  
Bakgrunnen for møtet var førespurnad frå dei fire hyttelaga/velforeiningane om 
eit møte med kommunen for å drøfte ein samarbeidsavtale mellom desse laga og 
kommunen. Laga peika på at føremålet med ein samarbeidsavtale er å bidra til å 
sikre visjonen til kommunen Rein Naturglede og til å ha ein arena for å informere 
om og drøfte saker som er relevante for hytteeigarar/deltidsinnbyggarar 
(planarbeid, bruk av eigedomsskattinntektene og andre kommunale 
gebyr/avgifter, helsetenester m.v.).  
  
Kommunen er positiv til å inngå ein samarbeidsavtale med 
hyttelaga/velforeiningane og å møtast to gonger i året for å informere om å 
drøfte saker som er av felles interesse. Kommunen lager utkast til ein 
samarbeidsavtale og inviterer til neste møte som vert etter konstituering av nytt 
kommunestyre.  
   

7 Garli utbygging stoppet 
Norske Fjellhytters plan for bygging av 20 hytter i Garli-området er stoppet 
gjennom at de har trukket forslaget og tilhørende ny reguleringsplan. 
Dette viser at det nytter å reagere mot utbygging av sårbare LNRF-områder.  
Det ble sendt et felles brev 1.7.2019 direkte til alle representantene i 
Formannskapet i kommunen fra Naturvernforbundet Valdres, Beitostølen 
Hytteforening, Beitostølen Booking, Beito Husky Tours, Stakkstølie Syd 
Hytteforening, Stakkstølie Nord Hytteforening og Garlivegen Hytteeierforening. 
Saken er også ved en rekke anledninger kommentert i Valdres avisa, som på en 
positiv måte har fremmet våre synspunkter overfor kommunen. 
Garlivegen Hytteeierforening har vært den sentrale pådriver i denne saken.  

 
8 Neste styremøte 

Neste styremøte innkalles når møte med ØSK er fastsatt 
 
 
 

 
 
 
Styret i Beitostølen Hytteforening 

 


