
Referat fra årsmøte i Beitostølen Vel (BV) 9. august 2014   

Årsmøtet ble avholdt i Villmarksalen, Bergo Hotell. Det var 31 medlemmer til stede, inklusive fem fra 

styret. Styreleder i BV, Nils Herman Hornnæss (NHH), ønsket velkommen, spesielt til representanter 

for velforeningene i Bjødnaholet, og Rensend; to andre hyttevel i Øystre Slidre. Disse var invitert i 

forbindelse med punkt 3 på sakslisten – VHF. I alt ti velforeninger var invitert.  

NHH opplyste også at arbeidet med å etablere en hytteeierforening i Stakkstølie Syd, et område med 

115 hytter, er i gang, med Petter Knudsen som leder. 

Erik Garaas (EG) ble valgt til møteleder og til å underskrive referatet sammen med Odd Vedeld. Knut 

Sem ble valgt til referent. 

1 Årsberetning 2013-2014 

Årsberetningen ble ikke lest opp, men NHH kommenterte noen av punktene, bl.a. etter spørsmål. Det 

viktigste av dette var følgende: 

- Løypeforeningen 

Det ble nylig holdt årsmøte i løypeforeningen og valgt nytt styre. Som ny leder ble valgt Kristine 

Granli, en lokal næringsdrivende, og det nye styret består av både nye og gamle styremedlemmer. EG 

deltar fra Beitostølen Vel. Styret i BV har stor tro på at endringene vil styrke løypeforeningen. 

- Kommunen og Størrtjednlie 

Etter at årsberetningen ble skrevet, er det etablert bedre kontakt med kommunen. Det er avtalt 

regelmessige møter rmed både administrasjon og formannskap. BV liker imidlertid ikke den måten 

kommunen driver Størrtjednlie-prosjektet fram på, og frykter at det kan bli gjort inngrep i naturen som 

vil vise seg irreversible når utbyggingen forhåpentlig blir avsluttet med at det verken blir alpinbakke 

eller heis.    

- Strekningen sentrum-Garli 

I forbindelse med at Statens vegvesen har avslått søknaden om redusert fartsgrense mellom sentrum og 

Garli, ble det påpekt at asfalten på gangveien på denne strekningen er så dårlig at rulleskiløpere 

trekker ut i kjøreveien, som har fått ny asfalt. På denne bakgrunn vil løypeforeningen nå søke om å få 

lagt ny asfalt på gangveien.  

- BVs nettsider 

EG opplyste at styret ikke har vært fornøyd med deler av det tekniske rundt nettsidene og forbereder 

endringer. Hvor stor den årlige utgiftsøkning til dette vil bli er det for tidlig å si noe om. 

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

2 Regnskap og budsjett 

Kassereren, Hans Petter Fernander, leste postene i regnskapet for 2013. Som nevnt i årsberetningen er 

økonomien god, størrelsen på overskuddet skyldtes i stor grad at medlemstallet hadde økt mer enn 

forutsatt. Kassereren fikk ros for godt arbeid, og regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

Budsjettforslaget for 2014 ble fremlagt til orientering. Det peker mot fortsatt brukbar økonomi. 

På spørsmål om det foreligger noen planer om hva det akkumulerte overskudd er tenkt brukt til, ble 

det svart at planene om bygging av heis og alpinbakke i Størrtjednlie kunne komme til påføre oss 



utgifter. Som nevnt ovenfor vil IT-utgiftene bli høyere, og deltakelse i Valdres HytteForum (VHF) vil 

også koste noe, anslagsvis kr 2000 på år. 

3 Deltakelse i VHF 

EG opplyste at fra kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang har hyttevel signalisert at man vil 

være med i en slik interkommunal hytteeierforening. I Øystre Slidre har man mange hyttevel, men 

størrelsen tilsier at BV bør representer disse i VHF. Årsmøtet ga sin tilslutning til at BV deltar i VHF 

og styret fikk fullmakt ang. kontingent og praktiske forhold. 

4 Fastsettelse av medlemskontingent 

Styrets forslag om uendret kontingent, kr 100, ble enstemmig vedtatt. 

5 Valg 

Valgkomiteens innstilling på valg av styremedlemmer ble enstemmig vedtatt. Styret har dermed denne 

sammensetning: 

Nils Herman Hornnæss, styreleder (styreleder ett år, valgt for to år) 

Erik Garaas, nestleder (nestleder i ett år, valgt for to år) 

Hans Petter Fernander, kasserer (ett år) 

Knut Sem, styremedlem (ett år) 

Kjersti Lohne Enersen, styremedlem (ett år) 

Paul Martens Røthe, varamedlem (to år) 

Etter at Tore Vaaje hadde frasagt seg gjenvalg, hadde styret foreslått Ragnar P. Andersen som ny og 

gjenvalg av de to andre. Dette ble enstemmig vedtatt, og valgkomiteen har dermed denne 

sammensetning: 

Ragnar Andersen, Tjednbakkhaugen 

Knut Marius Karlsen, Stakkstøllie Nord 

Erik Pettersen, Lomtjednlie 

Som revisor ble valgt Jan Storbråten, som hadde sagt seg villig til å fortsette ett år til. 

Årsmøtet avsluttet. 

    

   Beitostølen/Bærum/Oslo 18.8.2014 

 

 

Knut Sem       Erik Garaas   Odd Vedeld 

Referent      Møteleder   Medlem  

     

 



Etter årsmøtet orienterte ordføreren i Øystre Slidre, Kjell Berge 

Melbybråten, om aktuelle saker, og Erik Grønolen om 

utbyggingen på Valdresflye. 

Ordfører Kjell Berge Melbybråten presenterte kommunenes motto, «Rein naturglede», og fem 

hovedmål. Disse er: 

- ØS skal være blant de 10 % beste av landets bu- og besøkskommuner 

- ØS skal være beste kommune i Oppland på næringsutvikling 

- ØS skal være en pådriver i regionalt samarbeid 

- ØS skal være en av Norges viktigste kunnskapsbygder 

- Beitostølen skal være et attraktivt reisemål 

Ordføreren nevnte spesielt Beitostølen Helsesportsenter som et godt eksempel på en kunnskapsbedrift, 

og var deretter innom mange enkeltsaker: 

Han var åpenbart positiv til kulturhus på Beitostølen, men øyensynlig ikke til det utkast til utførelse 

som forelå.  

Om Størrtjednlieheisen sa han at neste trinn i fremdriften var at det skulle lages en områdeplan, der de 

berørte grunneiere/interessenter vil bli konsultert.  

Det arbeides med en sentrumsplan for Beitostølen, og en trafikksikringsplan for hele kommunen.  

På nyåret vil det bli åpnet et lokalmedisinsk senter på Fagernes, som bl.a. vil redusere behovet for å 

sende skadede til Lillehammer. 

Han er med i en referansegruppe av ordførere, oppnevnt av statsråd Sanner, som skal komme med 

innspill til saken om kommunesammenslåing. Det er tydelig at ordføreren er positiv til 

interkommunalt samarbeid, så noen klar motstander av å slå sammen Valdreskommuner er han 

åpenbart ikke. 

Av mindre saker som spesielt angikk Beitostølen, nevnte han aktivitetsparken i Beito og klopper for å 

gjøre stiene i nærområdet lettere framkommelige.(Kloppene ligger ved toppen av Stolheisen og skal 

legges ut i høst ved en dugnad i regi av løypeforeningen.)  

På spørsmål opplyste han at den traseen som har ligget uferdig langs nordsiden av fylkesveien ovenfor 

Mørken, skal føres fram til Helsesportsenteret. Det vil bli vurdert også å forlenge den ned til den nye 

skolen i Skammestein. 

Om tidsplanen for en områdeplan for Størrtjednlie sa han at den var avhengig av hvor mye tid 

grunneierne trengte, bl.a. for å se om det kan bygges heis. 

Det fremkom ønske om at kommunen kunne etablere et område der hunder kan løpe fritt, og 

«deponier» for hundeposer i sentrum og ved Garli. 

Ordføreren avsluttet med å understreke at han kunne kontaktes direkte via kommunens hjemmeside. 

Erik Grønolen startet sin sekvens om prosjektet på Valdresflye med å opplyse at oppstarten av 

byggingen måtte utsettes ett års tid, fordi Arkitekturrådet hadde hatt innsigelser som nå skal 

implementeres. Det er kommet nye investorer i det siste, så han er stor optimist m.h.t. fullføring. Det 



er planlagt 38 rom og spiseplass til 160+80, de siste i en toppetasje med 360 graders utsikt. De 

eksisterende bygninger vil bli stående til nybyggingen er fullført.   


