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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel(BV) 

Dato:  22.04.13 
Sted:  Basaltveien 45, 1359 Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
Til stede: Ragnar Andersen, Nils Herman Hornnæss, Erik Garaas, Hans Petter Fernander og 
  Kjerstin Paaske (ref.) 
Forfall:  Knut Sem 

 

 
15/13 Referat fra møtet 08.04.13 
 Pkt.9/13: Oppfølging  se dagens pkt. 16/13. 
 Pkt. 11/13: Det er bekreftet av Per-Helge Myklebust at Ragnar er oppnevnt og vil bli innkalt til 
 møte i ekstern referansegruppe innen høringsfristens utløp 6.5. 
 Pkt. 12/13: Foredragsholder på årsmøtet vil mest sannsynlig være Ine Wigernæs som er 
 positiv til å bidra, men må sjekke sine andre avtaler før hun sier ja. Ragnar følger opp dette. 
 Referatet godkjent. 

 
16/13 Møte med valgkomitéen, kfr. mail 9.april ”Orientering til valgkomitéen” 
 Valgkomitéen består av Knut Marius Karlsen, Tore Vaaje og Erik Pettersen.  Knut Marius 
 Karlsen hadde meldt forfall. Erik Pettersen presiserte at komitéen må vite hva BV vil 
 fremover for å kunne rekruttere de riktige kandidatene. Primært bør målet være å ivareta 
 hytteeiernes interesser. Han sa seg villig til å se på BV sitt Policy-dokument og komme med 
 forslag til endringer innen 17.5.  Valgkomitéen har allerede flere mulige kandidater.  Det skal 
 velges ett styremedlem (for 2 år) og ett varamedlem (for 1 år), en av dem bør være en 
 kvinne. Ny leder skal velges på årsmøtet og det bør være en fra det sittende styret, for å 
 ivareta kontinuiteten.  Dette var valgkomitéen enig i.  Styrets forslag er at Nils Herman 
 Hornnæss og Erik Garaas velges som henholdsvis leder og nestleder for ett år. 
 
17/13 Momenter til høringssvar – Planprogram for Øystre Slidre kommune. 
 Kommunens nye visjon er ”Rein naturglede”.  En flott målsetting og essensen av hvordan BV 
 vil at utviklingen skal være.  Beitostølen er det eneste stedsnavnet som er nevnt i 
 programmet (pkt. 3.1.nr 4) og vi bør flette inn noe om de offentlige krav til å oppnå 
 benevnelsen ”nasjonalpark landsby”.  Det innebærer vekt på en ”grønn” profil. 
 Ragnar utarbeider et utkast til høringssvar og styremedlemmene oppfordres til å gi 
 kommentarer.  Høringsfristen er 6.5.13. 
   
18/13 Kontingentinnbetaling for 2013 og budsjettforslag 2014 
 Tjednbakkhaugen HEF har ikke betalt og Ragnar purrer.  Det er 24 medlemmer som har 
               betalt for 2013 som ikke har betalt for 2012.  Enighet om at vi ikke følger opp dette. Ca. 30 
              medlemmer har ikke betalt til nå. Hans Petter har refundert penger til noen som har betalt  
              kr. 200.  Et medlem har betalt inn kr. 900.- og det blir sjekket om innbetalingen er ment å 
             omfatte kontingent til BV samt bidrag til Løypeforeningen. Hvis så er tilfelle, overføres kr. 800 
             til dem.  Vi har mottatt kr. 371 i grasrotmidler. 
 Utkast til budsjett for 2014 satt opp. 
 
19/13 Hvordan få informasjon fra Løypeforeningen? Hva har vi behov for? 
 Det er avholdt 3 styremøter i Løypeforeningen.  Stor tilfredshet med løypekjøringen i år, men 
 informasjon om økonomien et problem.   Erik fortsetter å be om dette internt i 
 Løypeforeningens styre og holder BV-styret orientert.  Ragnar ønsker å ta med noe om 
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 Løypeforeningen i årsrapporten.  BV er ikke part her, men vi anbefaler hytteeierne å støtte.  
 Har derfor behov for opplysninger om økonomien. 
 
20/13 Hva må være klart til styremøtet 27.5. (utsending av årsmøtepapirer) 
 Alt må være klart for utsendelse til neste styremøte. Omfatter: etiketter, innkalling, 
 årsrapport, regnskap og budsjett, revisors beretning, valgkomitéens innstilling og endrete 
 vedtekter. 
 Årsmøtet begynner kl. 16 og fordrag kl. 17. 
 Erik redigerer papirene slik at de blir enklere å sende pr. e-post og kopiere til 
 postforsendelser (ca. 50 stk.) Kopieringsjobben fordeles.  Styret forutsetter at de respektive 
 kontaktpersonene i de  tilsuttede vellene videresender til sine medlemmer.  
 
 
21/13 Eventuelt 
 - Ny E-16.  Nils Herman har hatt en samtale med Gunnar Thue om dette.  Hevder at det er 
 store feil i konsekvensutredningen som ligger til grunn for politiske vedtak. Nytt forslag både 
 billigere og kortere.  Forslaget positivt for Beitostølen men kan representere en fare for økt 
 tungtrafikk over Valdresflya. 
 - Størrtjednliheisen.  Det er Gjerdalen og Syversen som er ansvarlige for denne planen, iflg. 
 Per-Helge Myklebust. Enighet om at Nils Herman forfatter et utkast til henvendelse til 
 kommunen hvor BV ber om å få svar på om utbygger har fulgt de foreliggende 
 rekkefølgebestemmesene i pkt. 2.3. og 2.4.  og ønsker å få se uttalelsene fra vegsjef og 
 løypelag. Henvendelsen undertegnes av styreleder. 
 - Gjengroingsproblematikken: Nils Herman har hatt kontakt med Jan Wollan som har vært 
 aktiv med dette i sitt nærområde ved Rennsenn.  Styret i BV har vedtatt vellet foreløpig ikke 
  tar initiativ om dette pva sine medlemmer. Jan Wollan er informert om Helge Gjerdalen 
 Holte i Begnadalen som ønsker å bidra med spisskompetanse på  temaet.  
 
Neste styremøte:  Mandag 27. mai. (Kjerstin har allerede meldt forfall) 
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