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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel(BV) 

Dato:  08.04.13 
Sted:  Basaltveien 45, 1359 Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
Til stede: Ragnar Andersen, Nils Herman Hornnæss,  Knut Sem og Kjerstin Paaske (ref.) 
Forfall:  Erik Garaas og Hans Petter Fernander 

 

 
08/13 Referat fra møtet 21.01.13 
 Pkt. 5/13: Det skal være regnskap for 2012 og ikke 2014.  Referatet deretter godkjent. 

 
09/13 Styrets sammensetning etter årsmøtet. Hvilken informasjon gir vi til valgkomitéen? 
 Enighet om at Ragnar inviterer valgkomitéen til neste styremøte, 22.april.  Komitéens 
 medlemmer er  Erik Pettersen, Knut Marius Karlsen og Tore Vaaje. 
 På valg er leder, et styremedlem og et varamedlem.  Hans Petter Fernander tar gjenvalg. 
 Knut Sem stiller til valg som styremedlem.  Erik Garaas og Nils Herman Hornnæss er ikke på 
 valg. En god idé at de nye medlemmene rekrutteres fra noen av de kollektivt innmeldte 
 vellene. Når det gjelder ny leder, kan det bli nødvendig med en midlertidig ordning pga Erik 
 Garaas sin helsemessige situasjon. Nils Herman Hornnæss har sagt seg villig til å stille som 
 leder såfremt Erik kan stille på et senere tidspunkt og at han får god bistand av Erik under 
 veis. Situasjonen er mao uavklart pt. 
 
10/13 Kan vi få med flere kollektivt innmeldte i Beitostølen Vel?  Andre samarbeidsformer i tillegg 
 i Øystre Slidre? 
 Det er ingen økonomisk gevinst i å være kollektivt innmeldt, koster kr. 100.- uansett. 
 Imidlertid viktig at BV kan vise til å være representant for flest mulig medlemmer.  Et 
 problem at mange veilag/hytteforeninger bare er løselig opprettet og at mange hytteeiere 
 foretrekker ikke å være organisert. 
 Styret bør videre ”ha i bakhodet” hvordan knytte seg opp med andre paraplyorganisasjoner. 
 Denne saken følges opp senere. 
  
11/13 Øystre Slidre kommune ønsker en representant for hytteeierne i en fremtidig 
 referansegruppe om kommunedelplanens samfunnsdel. Bør vi foreslå en representant? 
 Beitostølen er det eneste sted som er nevnt i planprogrammet, pkt. 3.1.nr.4 :”Beitostølen 
 som sentrum skal stå fram som eit attraktivt reisemål, og ein god handels- og møteplass”. 
 BV er den største organiserte hytteeierforening i Øystre Slidre og styret mener derfor det er 
 naturlig at det kommer et forslag til navn fra BV.  Vellet har lagt ut forespørsel om navn til 
 den eksterne referansegruppa på sin nettside og Facebookside, men har ikke fått inn noen 
 forslag.  Styret vedtok at Ragnar Andersen stiller som kandidat fra Beitostølen Vel.  Han 
 informerer prosjektleder Per-Helge Myklebust om dette. 
 I folkemøtet avholdt 22.mars fikk vi vite at frist for kandidatforslag er 10. april.  
 BV bør bruke sosiale media og direktekontakt for å få innspill fra hytteeiere om 
 planprogrammet, særlig forhold rundt utviklingen av Beitostølen.  Høringsfrist er 6.5. og 
 styret bør tenke på momenter, særlig om Beitostølen, til neste styremøte. Planen om å 
 skaffe stedet betegnelsen ”nasjonal fjellandsby” og betydningen av dette er viktig. 
 
12/13 Foredragsholder til årsmøtet 
 Per Wiik er koordinator i Valdres Næringshage for et prosjekt som skal utvikle kontakten 
 mellom hytteeiere og  næringen i Valdres. Ragnar tar kontakt med ham og spør om han kan 
 bidra. 
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13/13 Løypeforeningen.  Samarbeid og økonomi 
 Erik Garaas er BV sin representant i Løypeforeningen og Nils Herman Hornnæss er hans 
 vararepresentant.  Styret avventer tilbakemelding fra Erik til neste styremøte. 
 
 
14/13 Eventuelt 
 - Folkemøtet på Heggenes 22.3. Foredragsholder Arne Hjeltnes fikk så mye tid at det ikke ble 
 tid til mange spørsmål og diskusjon rundt  planprogrammet, dessverre. 
 - VKR.  Styret mener det har hatt betydning for endring i åpningstidene på miljøstasjonen på 
 Beitostølen at BV v/Ragnar har engasjert seg i saken ved kontakt med ledelsen i VKR, 
 ordføreren og artikkel i Valdres. 
 -Størrtjednlie - informasjonsmøte 28.3. på Beitostølen. Nils Herman og Hans Petter til stede 
 sammen med et par andre. Megler Martin Vedel Nielsen, Trond og Ivar Rogne representert 
 prosjektet. Det foreligger ingen tilgjengelige planer angående heisen eller undergang og hva 
 kan utbygger foreta seg uten dette?  Rekkefølgebestemmelsene i avtalen (§2, nr. 2.3 og 2.4.) 
 stiller konkrete krav før igangsetting, byggeløyve og ferdigattest gis. Nils Herman utarbeider 
 forslag til henvendelse til kommunen om dokumentasjon for teknisk faglig plan for heisen og 
 om høringsuttalelser fra vegsjef og løypelag foreligger.  Denne saken bør være et argument 
 for at hytteeiere i Bjødnabakken bør organisere seg. 
 - Gjengroingsproblematikken: Nils Herman søker kontakt med aktuelle personer angående 
 saken.  Kan forskningsstasjonen i Vollbu bidra?  Nils Herman gjenopptar kontakt med 
 skogeier i Begnadalen.  Saken tas opp på neste styremøte. 
 
 
Neste styremøte:  Mandag 22. april 
  
  
 
 
KP10.04.13. 

 


