
 

 

 

 

Referat 
 

Møte: Styremøte  

Beitostølen Vel 

Tilstede: Styreleder: Nils Herman Hornnæss,  

Nestleder:  Erik Garaas,  

Styremedlemmer:  

Knut Sem  

Hans Petter Fernander,  

Kjersti Lohne Enersen  

Paul Martens Røthe  

 

Tidspunkt: 20.01.2014 kl 19.00 

Møteleder:  NHH 

Referent: HPF Forfall:  

 

Agenda: 

 

1. Godkjenne referat fra siste møte 25.11.2013 

2. «Valdres Hytteforening»  under planlegging, vedtekter, budsjett. 

3. Noe om øvrige hyttevel og veilag i Øystre Slidre. 

4. Plan eller mangel på sådan for Beitostølen sentrum. 

5. Løypekryssing av FV 51 og Beitovegen-kommunens ansvar? 

6. Eventuelt. 

 

 

 

 

 



 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tids- 

frist 

 Styrereder ønsker alle velkommen. Han forslo at oppgaven som 

referent skulle gå på omgang. HPF ble forespurt om å ta oppgaven 

denne gangen. 

  

1 Godkjenne styrereferat fra forrige møte 25.11.2013. 

Referat fra siste styremøte 25.11.2013 ble godkjent uten anførsler. 

  

2 «Valdres Hytteforening» under planlegging;  vedtekter , budsjett. 

Nils Herman og Erik møtte på vegne av Beitostølen Vel, på møte på 
Fagernes i romjulen. 

Initiativtagerne viste stor imøtekommenhet (lyttende) i forhold til 
innspill som kom frem på møtet. Det var fremmøte fra 4 av 
Valdreskommunene. 

Flere av styremedlemmene (i Beitostølen Vel), var opptatt av at 
representantene for de 6 kommunen virkelig måtte være 
representative . Styrets konklusjon var at foreningen var i en 
startfase og at «veien blir til mens man går». 

BV er invitert for Øystre Slidre til å dra det hele i gang. 

Paul foreslo at Valdres Hytte Forum ville være et bedre navn. Nils 
Herman tar dette med videre på neste møte i VHF. 

VHF’ s budsjett ble diskutert. Man var enige om at budsjettposter 
som styrehonorar/juridisk bistand burde strykes. Budsjettet hadde 
en lav ramme noe som var begrunnet med at Valdres Næringshage 
stilte lokaler etc. til fri disposisjon, samt drift av hjemmesider?. 

Flere av de andre hytteforeningene/veilagene har årsmøter i påsken. 

VHF tenkes etablert etter dette tidspunkt. BV har årsmøte 9.august 
hvor medlemskap i VHF må godkjennes av gen.fors. VHF er kjent 

  



med dette. 

Styret er positiv til etableringen av VHF, og NHH deltar på neste 
møte søndag 26.d.s.  

3 Noe om øvrige hyttevel og veilag i Øystre Slidre. 

Det er store hyttekonsentrasjoner ved Javnlia, Yddin, Vangsjøen og 

Øyangen. PMR tok på seg oppgaven å undersøke dette nærmere. I 

samarbeid med Ragnar Andersen. Det ble poengtert at tidligere 

styreleder i BV’s Ragnar Andersen’s deltagelse i referansegruppen i 

Øystre Slidre kommune, var svært viktig. 

  

4 Plan eller mangel på sådan for Beitostølen sentrum. 

Det er planer om et kulturhus på parkeringsplassen syd for Bitihorn-

bygget. 

Men hva med tungtrafikk gjennom sentrum, eventuelt planer for 

avsetting av areal for omkjøringsveier. 

  

5 Løypekryssing av FV 51 og Beitovegen-kommunens ansvar?? 

Stakkstølia Nord har årsmøte i påsken. Dit kommer ordføreren. EG 

tar opp løypekryssing av FV 51. Gjelder også vel så mye 

løypekryssingen nede ved KIWI. Her er det enda større trafikk  

(kryssende) ifølge KS. 

  

6 Eventuelt. 

Regnskap for 2013 ble lagt frem av kasserer. Viste et overskudd på i 

overkant av 20-tusen. 

Regnskap/bilagsmappe ble overlevert til NHH for revisjon. Ros til 

kasserer for vel utført arbeid. 

Eksisterer det en hytteierforening for Markahøvda?  KS tar kontakt 

med Jan Erik Hansen i Hytteplan for å sjekke dette. 

Det ble også opplyst at det var svært liten inngang av bidrag fra 

hytteierne til Løypeforeningen hittil. EG hadde ikke fått noe brev om 

bidrag fra kommunen (som sender ut på vegne av Løypeforeningen) 

Kommunen sender ut en påminnelse. 

 

BV hadde for et par år siden et uformelt møte med Kjell Berge 

Melbybråten for å bli «bedre» kjent. 

Styret ble enige om at NHH skulle ta kontakt med ordføreren KBM, 

for om mulig få til et nytt møte med samme formål, jmf.  punkt 3, 4 

og 5. 

 

Årsmøtet ble bestemt til 9.august kl. 16.00 på Bergo; Jegersalen; 

NHH bestiller. 

Årskontingent sendes ut i månedsskiftet februar/mars. 

Neste styremøte ble berammet til 23.april kl. 19.00. 

 

 

 

    



 

 

 


