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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 

Dato:  21.01.13 
Sted:  Basaltveien 45, 1359 Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
Til stede: Ragnar Andersen, Erik Garaas, Nils Herman Hornnæss, Hans Petter Fernander, Knut 
  Sem og  Kjerstin Paaske (ref.) 

 

 
01/13 Referat fra møtet 26.11.12 
 Godkjent uten kommentar. 

 
02/13 VKR og miljøstasjonen på Beitostølen 
 Nicolay Flaaten har uttalt at næringslivet på Beitostølen har stort behov for åpen miljøstasjon 
 på søndager, da de på lørdager ikke har tid til rydding og å kvitte seg med avfall. BV ønsker i 
 utgangspunktet at miljøstasjonen skal være oppe både lørdag og søndag, men hvis dette ikke 
 er mulig, foretrekkes åpning (4 timer) hver søndag. Dette samsvarer også med næringslivets 
 behov. Det blir umulig å forholde seg til åpen miljøstasjon annenhver helg.  Fast åpningstid er 
 også viktig av miljømessige hensyn. Man unngår derved at søppel som skulle vært levert på 
 miljøstasjonen blir dumpet ved fjellcontainerne.  Dersom VKR har planlagt utvidet tilbud ved 
 fjellcontainerne, burde dette vært på plass samtidig som nye åpningstider ble igangsatt.  
 Hvordan har VKR tenkt at sortering da skal skje? 
 Ragnar utformer utkast til svar til VKR og sender dette på høring til styret. 
 
03/13 Løypeforeningen 
 Det foreligger ikke pr. d.d. referat fra styremøtet i Løypeforeningen 12/1-13. Erik tar kontakt 
 med Steinar Hovi for å høre hva som ble behandlet. Erik har fokus på tre forhold: 
  1. Økonomi. Ønsker redegjort for hvor mye som er innbetalt fra hyttefolket og næringen 
 separat.  
  2. Informasjon.  Det bør informeres hva Løypeforeningen gjør for brukerne (referater, 
 budsjett og regnskap lagt ut på nettsidene).  Daglige føremeldinger fungerer veldig bra.   
 3. Løypetraséer.  Løypeforeningen bør være pådriver for at disse blir lagt i samsvar med 
 kommunedelplanen. Det bør være hovedfokus på sammenhengende løyper fra sentrum og 
 ut i terrenget.  Knut vil skrive en artikkel i ”Valdres”, som hytteeier, om dette. 
 
04/13 Årskontingent 2013 
 Behov for å få luket ut de kollektivt innmeldte medlemmene fra BV sin medlemsoversikt 
 før krav om kontingent for 2013 sendes ut. Kontaktpersonene for de kollektivt innmeldte 
 vellene melder tilbake til Hans Petter hvem dette gjelder.  Disse blir merket som passive i BV 
 sin liste. De tilsluttede vellene betaler en bloc for sine medlemmer.  Kontingentkrav vil bli 
 sendt ut når de ”passive” er luket ut.  Dette gjelder også medlemmer som ikke betalte i fjor.  
 Her går kravet kun til dem som har e-post adresse. 
 
05/13 Regnskap 2012 og budsjett 2013 
 Utkast til budsjett gjennomgått og kommentert.  Revidert budsjett fremlegges neste 
 styremøte og vil da gjenspeile endret medlemsoversikt, jf. Pkt 04/13. 
 Ingen kommentar til regnskapet for 2012. 
 
06/13 Aurdalsåsen hytteforening.  Tanker om samarbeid. 
 Dette er også en paraplyorganisasjon og viktig at vi er oppmerksom på hverandre.   
 Kommunene i Valdres kan ha felles interesser.  BV ønsker imidlertid å forankre den prosessen 
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 vi har satt i gang før vi knytter oss opp mot tilsvarende i andre kommuner.  Hovedfokus 
 for BV nå er å oppnå større innflytelse i egen kommune. Nils Herman setter opp et svar i 
 samsvar med dette til Knut Nes. 
 
07/13 Eventuelt 
 - Ragnar sin artikkel trykket i Norsk Hytteforbunds medlemsblad. 
 - BV gir ingen kommentar til avtale om utbygging av parkeringsområde (P4 Blått) 
 - BV ser at utbyggingsavtalen om Størrtjednliheisen søkes endret slik at også andre utbyggere 
 skal dele på kostnadene. Det er ikke kjent hva resultatet ble.  Dette er et privat 
 utbyggingsprosjekt og er derved ikke underlagt reglene om anbudsplikt. 
 - Fartsbegrensning Beitostølen/Garli:  Ragnar har ikke lykkes med å få kontakt med Hans 
 Kristian Syversen.  Nils Herman tar en telefon til Gjerdalen om saken. 
 - Vandrehjemmet på Valdresflya:  Fullfinansiering er ikke bekreftet å være på plass, men 
 positive signaler,  under hånden. Avventer formell bekreftelse. 
 - Gjengroingsproblematikken: BV ønsker å fokusere på problemet, men dette er 
 sammensatt. Dels må grunneier gi samtykke og dels er trefelling avhengig av samtykke 
 hytteeiere imellom. Generelt er det en felles forståelse for å forhindre gjengroing.  Vi 
 kommer tilbake til tema neste styremøte. 
 - Endring av dato for neste styremøte:  Ny dato er mandag 8.4.  Vi sløyfer avsatt dato 4.3. 
  
  
 
 
KP 22.01.13. 

 


