
Referat fra årsmøte i Beitostølen Vel lørdag 01.08.2009. 

 

Det 47. årsmøte i Beitostølen Vel ble avholdt 2009.08-01. 

Tilstede var ca 25 medlemmer inkludert styret ved Jarle Stærnes, Ragnar 

Andersen, Tor Erik Godager og Inger K. Wangen. 

Fraværende: Calle Andersen. 

 

1. Årsberetningen 2008/2009. 

 

 

Styrets beretning var tilsendt medlemmene med innkallelsen til årsmøte. De 

medlemmene som har e-mail adresse fikk alt pr. mail. 

Årsberetningen ble lest av formannen og godkjent av medlemmene uten 

innsigelser. 

 

 

2. Regnskap og 3. revisorberetning. 

 

Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet ble godkjent av revisor. 

 

Revisorberetningen ble også godkjent. 

Merverdiavgiften for 2006 ble tilbakebetalt med kr. 9075,00. 

 

 

4.Medlemskontingenten. 

 

Medlemskontingenten blir fortsatt kr.200.00. 

 

 

5.Valg av styret. 

 

Valgkomiteèns innstilling ved Bernt O. Hedemark og Jan Storbraaten. 

Formann Jarle Stærnes er innstilt til nye 2 år. 

Tor Erik Godager innstilt til 2 år 

Ragnar Andersen innstilt til 1 år og Inger K. Wangen innstilt til 1 år. 

Calle Andersen  går ut av styret. 

Kjerstin Paaske ( Stølslia) og Nils- Herman Hornnæss(Stakstølslia) ble innstilt 

som nye medlemmer. 

Revisor: Jan Storbraaten. 

Valgkomiteèn :Bernt O. Hedemark og Jan Storbraaten. 

 

Styret ble vedtatt ved akklamasjon. 



Styret skal bestå ifl. vedtektene av 5 medlemmer. 1 av de 2 nye medlemmene 

blir derfor varamedlem, men begge 2 har møterett til styremøtene. 

 

Formann: Jarle Stærnes ( valgt for 2 år) 

Sophus Lies gt. 6b, 0264 Oslo. 

Mob tlf.  97792050 

E-mail: jarle.staernes@c2i.net 

 

Styremedlem: Tor Erik Godager (valgt for 2 år) 

Ankerveien 98b, 0776 Oslo 

Mob, tlf. 90836336 

E-mail: torgodager@hotmail.com 

 

Styremedlem: Ragnar Andersen, (valgt for 1 år) 

Vesteråsveien 44. 0382 Oslo 

Mob. tlf. 41557972 

E-mail: ragnarpa@online.no 

 

Styremedlem: Inger K. Wangen,(valgt for 1 år) 

Parkdammen 2, 0773 Oslo 

Mob. tlf. 92222367 

E-mail: inger.wangen@c2i.net 

 

Nye medlemmer:  

 

Kjerstin Paaske, 

Hoffstad gt. 30,  

1384 Asker. 

Mob. tlf. 90743824, 

E- mail: kjerpa@online.no 

 

Nils-Herman Hornnæss, 

Basaltvn.45, 1359 Eiksmarka 

Mob.tlf. 92269444,  

E-mail: hornnaess@c2i.net 

 

 

6. Innspill fra publikum: 

 

Hvorfor ikke bruke noen av midlene i banken til å legge ut klopper 

(”gangbroer”i myrområdene) rundt omkring i terrenget? 

Det jobbes kontinuerlig med å vedlikeholde turstiene. Knut Aasveen ordner 

dette i de områdene hvor skiløypene går. 
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7. Magnus Sandberg: 

Magnus S. er grunneier Østre Hedalstølen ,og det er han son er initiativtaker til 

Liastølen. Det finnes nå 72 forskjellige planter på Liastølen. 

Kulturminnestund/forestilling på Liastølen finner sted 9 september. 

Han ga ut prospekt av Grøndalstølen som han har restaurert og leier ut. 

 

7.Hva skjer på Beitostølen ved Jarle Stærnes: 

 

Jarle Stærnes  ga oss et innblikk ang. hva som skjer på Beitostølen nå og 

fremtidige planer. 

 

Kommunedelsplanen for Beito, Beitostølen og Garli.  

 

Hotell i Skjennhaugli – gigantplaner, Mariothotel. Lagt på is? 

Stille vedr. dette området den senere tiden. 

 

Ca 200 hyttetomter er lagt ut for salg langs riksveien mot Garli. 

 

Stølstunet har solgt få leiligheter, men har først den senere tid hatt muligheter 

for visningsleiligheter. Coop skal disponere 2000 kvadratmeter.Det er flere 

ledige lokaler, men en kafe kommer ganske sikkert. 

 

Bjellbølstølen har solgt bra, men de har også hatt visningsleiligheter fra en tidlig 

fase. 

 

Størkjennli ved Beitovegen. Iver Rogne har planer om større utbygging og mulig 

hotell. 

 

Tilbringerheis (t-krok) Denne heisen skal gå fra Bjellbølstølen til 

løypenettet. Terje Faret og Beitostølen Resort er utbygger, og den  er 

forventet å komme neste år. 

 

Lidar alpin. Beitostølen Vel har signalisert at de ikke har noen 

innvendinger ang. dette prosjektet. 

 

Gondol fra Beitostølen til Raudalen? Dette er langt inn i fremtiden, hvis 

det i det hele tatt lar seg realisere. 

Et annet alternativ kan være flere heiser for å binde Beitostølen til 

Raudalen. 

 

Det er ca. 300 fastboende på Beitostølen i dag og i 2020 ventes en 

fordobling. 



Leiligheter til fastboende. Tomter er lagt ut for salg i Klyppemyrhaugen og 

Stølsli 3 mot Helsesportsenteret.  Det er også ledige tomter ved Beito, men 

de fleste fastboende ønsker å bo sentrumsnært. 

 

Sykkelstier: Beitostølen Løypeforening jobber sammen med Valdres 

Destinasjon for å utvikle flere sykkelstier i området. 

  

Langrennstilbud. Beitostølen skal fortsatt være i teten når det gjelder 

langrennsløyper. Det arbeides for å bli enda bedre når det gjelder tidlig 

løyper. Det arbeides med 2 planfri kryss: Der grønn løype krysser riksvei  

51 ved Garli,  og der grønn løype krysser Beitovegen. Bro er best egnet, 

ikke tunnel under veien. 

 

8.Spørsmål fra medlemmene: 

Hva med alt søppelet som ligger ved toppen av Fjellheisen? Her bør det 

ryddes opp. 

Lysforurensing . Stjernehimmelen forsvinner p.g.a.at hyttefolket ikke slår 

av utelysene når de ikke er på hyttene sine. Kan dette taes opp via vellet? 

Hedalstølene? Styret vil ta opp problematikken på neste møte. 

 

Det ble servert kake og kaffe. 

 

 

 

Referent. Inger K. Wangen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


