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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 
Dato:  22.03.11 
Sted:  Basaltveien 45, Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
 
Til stede: Jarle Stærnes,  Nils Herman Hornnæss, Hans Petter Fernander, Tor Erik Godager og  Kjerstin 

Paaske (ref.) 
Forfall:  Erik Garaas 
 
 

1. Referat fra møtet 18.01.11. 
Referatet ikke utdelt ennå, da ref. venter på tall fra Jarle ang. betaling til Løypeforeningen. 

 Jarle kunne opplyse at inntektene i år er tett på budsjett, delvis pga 40% påslag for næringen.  Det er 
 også innbetalt bidrag fra nye ytere, som Gjestegården og Hydro. Innbetaling fra div. sameier forventes 
 å komme etter at disse har hatt årsmøter i påsken.  Vil innebære innbetaling av ca. kr. 150.000.-. 
 

2. Oppsummering fra prosessen ifm 2. gangs høring av Kommundelplanen for Beitostølsområdet. 
.Jarle, Hans Petter, Tor Erik og Kjerstin hadde et ad hoc møte for å forberede utarbeidelse av 
høringsnotatet fra Beitostølen Vel 8. mars.  Kjerstin fikk oppgaven med å sy sammen synspunktene 
som fremkom.  Heldigvis fikk vi utsatt fristen en uke, til 17.mars. Arild Steudel og Tor Hannibal Fossum 
hadde sendt inn egne notater il kommunen ang. Størrtjednliheisen, som vårt høringsinnspill viste til.  
Innspill fra Tor Erik ble tatt inn i sin helhet i vellets notat.  Høringsfristen var kort, men hvis det blir en 
tredje høringsrunde er det viktig at BV avgjør rimelig raskt om vi skal sende inn et nytt høringsnotat.  Vi 
må holde oss orientert om kommunens vedtak.  
      

3. Forberedelser til Årsmøtet lørdag 6. aug. 2011 kl. 15. 
Kjerstin er forhindret fra å være til stede.  Hun tar kontakt med Inger for å høre om hun kan ta 
referentjobben.  Kjerstin lager utkast til Årsrapport, Tor Erik skaffer info om antall betalende 
medlemmer pr. 31.12.10.  Årsregnskap utarbeides av Tor Erik til ”pakkemøtet” 8. juni.  Valgkomitéen 
(Jan Storbraaten og Inger Wangen) blir kontaktet av Jarle.  Han gir beskjed om at han selv og Tor Erik 
ikke tar gjenvalg.  Aktuell foredragsholder: Knut Frode Framstad ang. konklusjonene i 
Kommunedelsplanen så langt. Nils Herman tar kontakt med ham om dette. 
 

4. Neste styremøte – ”Pakkemøte” – utsendelse av innkalling/årsberetning/årsregnskap til Årsmøtet.  
Tid: onsdag 7. juni kl. 18.30 hos Nils Herman. 
Kjerstin har konvolutter og stempel. Utkast til innkalling og årsberetning fra Kjerstin, men kopiering 
må besørges av andre.  Tor Erik har ansvar for regnskapet, hva med kopiering også av dette?  Etiketter 
bestilles av Tor Erik hos Bernt Hedmark. 
 

5. Oppfølgingssaker 
- Hundeluftegård: Nils Herman venter på tilbakemelding fra kommunen om dette – han purrer.  

(Det er innkommet utspill fra kommunen et par dager etter styremøtet.  Styret tar dette i neste 
møte) 

- Geiteprosjektet:  Geir Aas og Bjørn Wangen jobber med dette. 
 

6. Info fra Løypeforeningen. 
 Det skal være møte for å forberede påsken.  Kjøring av Rød 1 er problematisk pga snømangel.  
 Slettefjell er også et problem av samme årsak.  Det vil evt. bli søkt om løypekjøring på Valdresflya, 
 kombinert med opplegg for kollektivtransport opp dit. 

 
7. Eventuelt 
 Ingen saker. 
 

Neste styremøte: Tirsdag 7. juni kl. 18.30 hos Nils Herman 


