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Referat fra årsmøte 2010 i Beitostølen Vel  
 
Tid:  Lørdag 7. august kl. 16.00 

Sted:  Beito Hotell (SAS Radisson) 

Til stede: 35 fremmøtte, hvorav 25 stemmeberettigede 

 

Vellets formann, Jarle Stærnes, ønsket velkommen og ledet årsmøtet. 

Referent: Kjerstin Paaske 

Innkalling til årsmøtet godkjent. 

 

1. Årsberetning 2009/010 

Formannen leste opp årsberetningen som var utsendt til medlemmene på forhånd. 

På spørsmål om hvor mange medlemmer vellet har i dag, var svaret 222. Vi har 

fått  20 nye medlemmer det siste halve året.  Påpekt at dette bør fremgå av 

årsberetningen. 

Det ble videre opplyst at antall hytter og leilighetseiere i dag er ca. 1300 på 

Beitostølen. 

Årsberetningen ble godkjent. 

 

2. Regnskapet for 2009 

Regnskapet ble gjennomgått av vellets kasserer, Tor E. Godager og kommentert. 

Lav inngang av kontingent skyldes overgang til ny periodisering, nå pr. 

kalenderår.  Underskuddet for 2009 er tatt igjen pr. 1. halvår 2010 ved at 161 

medlemmer har betalt kontingent. 

Navnet på kontoeier er endret slik at denne nå er fungerende kasserer. 

Vedtak om å bevilge penger til klopper forrige årsmøte er gjennomført, men er 

utgiftsført i regnskapet for 2010. 

Det ble anmodet om at det neste år settes opp budsjett for påfølgende år. 

Det skal undersøkes om Løypeforeningen kan få bidrag fra Frivillighetsregisteret.  

Regnskapet ble deretter godkjent. 

 

3. Fastsetttelse av medlemskontingent 

Styret anser kontingenten på kr. 200.- pr. medlem for tiden å være passende. 

Vedtatt at kontingenten forblir uendret for 2010.  

 

4. Valg av styre 

Valgkomitéens formann, Jan Storbraaten, ledet valget.  Valgkomitéens innstilling 

ble godkjent ved akklamasjon.  Styret for 2010/2011 består etter dette av 

følgende medlemmer: 

 

Formann   Jarle Stærnes (ikke på valg, 1 år igjen av valgperioden) 

Styremedlemmer: Tor Erik Godager (ikke på valg, 1 år igjen av valgperioden) 

   Kjerstin Paaske, gjenvalgt, for 2 år 

   Nils Herman Hornnæss, gjenvalgt, for 2 år 

   Erik Garaas, ny, valgt for 2 år 

Varamedlem:  Hans Petter Fernander, ny, valgt for 2 år. 

 

Valgkomité:  Jan Storbraaten, (formann), gjenvalgt for 1 år 

   Inger Wangen, ny, valgt for 2 år 

 

Revisor:  Jan Storbraaten, gjenvalgt for 1 år 

 

5. Eventuelt 

- Styremedlem Nils Herman Hornnæss formidlet hilsener og takk fra Magnus 

Sandberg og hans datter Solveig Sandberg.  Dette i forbindelse med vellets 
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bidrag til Fjellbygd Akademiet og Liastølen på Beitostølen.  Vellet ønsker å 

bistå i arbeidet med Liastølen bl.a. ved å legge ut programmet for Fjellbygd 

Akademiets virksomhet på vellets web-side. 

- Ordfører Gro Lundby fikk deretter ordet.  Hun ga forsamlingen en inspirerende 

og interessant presentasjon av Øystre Slidre, ”en pluss-kommune” som ønsker 

å ivareta innbyggernes og eiere av fritidsboligers interesser.  Øystre Slidre har 

i dag ca. 3200 innbyggere og ca. 3.200 hytter (ekskl. leilighetseiere).  En 

utfordring er fellesgodene; alle vil ha mer, men ingen vil betale.  Kommunen 

bidrar årlig med over 2 mill kr. til løypepreparering, leie av løypegrunn, 

idrettsarrangementer, profilering av Valdres og Turistinformasjonen, i tillegg til 

vesentlige årlige bidrag til World Cup stadion. Hytteeieres årlige bidrag til 

næringslivet i regionen er beregnet til kr. 35.000 – 60.000 pr. husstand.  

Dilemmaet for kommunen er ofte hvem sine interesser som skal telle mest 

ved valg av løsninger; eksisterende og fremtidige hyttekjøpere, neste 

generasjons ønsker, fastboende, grunneiere, utbyggere, næringsdrivende m.v. 

Kommunedelplanen vil i løpet av høsten bli sendt ut på 2.gangs høring og 

ordføreren regner med at den vil være på plass innen 1 år. 

Når det gjelder innføring av eiendomsskatt i Øystre Slidre, foreligger det ingen 

konkrete planer i dag.  Hvis det skulle bli innført, vil det i tilfelle bli i beskjeden 

grad, 2 o/oo og bunnfradrag til alle.  Dette er i dag antatt å ville gi ca. kr. 6 

mill. Ordføreren ønsker i tilfelle at en andel øremerkes hytteeiere ved at 

reiselivet er med på å bestemme bruken.  Et alternativ til eiendomsskatt kan 

være ”turistskatt” hvor man betaler litt ekstra ved handel, restaurantbesøk 

etc. som i sin helhet skal gå til fellestiltak.  Kommunen har søkt 

Finansdepartementet om dette, men fått avslag.  Begrunnelsen var at 

kommunen ikke hadde brukt det inntektspotensialet som foreligger i dag (dvs. 

eiendomsskatt). 

 

Under spørsmålsrunden etter foredraget fremkom bl.a. følgende synspunkter: 

- Fra hundeeiergruppen: Er det mulig å etablere et eget hundeområde med 

lempeligere regler enn gjeldende båndtvangsbestemmelser?  Brukerne villig til 

å betale for bruk. 

- Er det mulig for kommunen å falle ned på en mer restriktiv 

dispensasjonsadgang for bygging av høye hytter/bygg? 

- Viktig å fokusere på Beitostølen som langrennsdestinasjon som merkevare. 

- Ikke bygge inn løypetrasséene 

- Viktig å sikre planoverganger for skiløypene 

- Istedenfor å basere seg på generell forskning om hytteieres ønsker bør 

kommunen innhente synspunkter fra hytteeiere på Beitostølen. Dersom 

Beitostølen Vel sine uttalelser skal ha noen vekt, må imidlertid medlemstallet 

økes.  

 

  

  

 


