
Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 
Dato:  24.09.12,  
Sted:  Basaltveien 45, 1359 Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
 
Til stede: Ragnar Andersen, Erik Garaas, Nils Herman Hornnæss og  Kjerstin Paaske (ref.) 
Forfall:  Knut Sem og Hans Petter Fernander 
 
 
 
 

1. Referat fra møtet 20.08.12. 
Godkjent  
 

2. BV sin strategi vedr. Løypeforeningen og løypenettet 
Nils Herman var til stede å styremøte i Løypeforeningen 31.8.  Næringslivet på Beitostølen har økt sitt 
bidrag til Løypeforeningen.  Det samme gjelder kommunen.  Det blir sett på som et problem at bare en 
andel av eiere av fritidsboliger betaler bidrag.  Slik betaling er frivillig og en felles innbetaling fra vellet, 
hvor en del av kontingenten er øremerket bidrag ti Løypeforeningen,  er uaktuelt.  BV kan, som tidligere, 
oppfordre medlemmer til å betale sine bidrag.  Det antas at hvis eierne får vite hva pengene går til og 
hvilken aktivitet Løypeforeningen har ifm løypenettet, vil viljen til å bidra øke. Enkelte grunneiere har 
bedt om at deres godtgjørelse fra kommunen går direkte til Løypeforeningen.  Kan det være en idé at 
andre grunneiere oppfordres til å gjøre det samme? 
Erik sender e-post til Løypeforeningen og etterlyser brev til kommunen om at alle formelle avtaler er på 
plass slik at det ikke blir forsinkelser av kjøring i Grønn 1.  Forholdene i Grønn 2 bør videre være på plass 
etter graving/sprenging, innen 1. november. 
Styret bør være samsnakket om hva vi skal følge opp etter hvert. 
Løypeforeningen: www.beitolangrenn.no. 
 

3. Dugnad i Løypeforeningen 
Erik Østli er ansvarlig for dugnaden lørdag 6. oktober.  Oppmøte ved Idrettens Hus på Skistadion kl.0930 
for å starte arbeidet kl. 10.  Deltakerne bør ta med seg klippeutstyr, ”djevelsakser” og lignende. Vi bør be 
Løypeforeningen legge ut info på sine nettsider slik at vi kan lenke informasjonen til vår Facebook side. 

 
4. Øystre Slidre kommune – planstrategi 
 Ragnar har deltatt på informasjonsmøte for de fastboende.  Nils Herman stiller på møtet for 

hytteeiere/hyttevel torsdag 4.oktober. kl. 14 – 16. på Tingvang.  Et punkt som bør tas opp er at  
tungtrafikken må vekk fra Beitostølen sentrum. 
 
 

5. BV på partslisten for kommunale utsendelser 
 Nils Herman informerer at Erik Gjerdalen har bekreftet at BV nå står på postlisten for 

 høringsuttalelser. 
  

   6. Status BV sin Facebook side 
 Antallet ”likes” har økt betydelig. 
 Ragnar sjekker med Sara Marie om det er mulig å utarbeide en form for spørreskjema ang. trivsel på 
 Beitostølen, til bruk på vår Facebook side. 
  
   7. Presentasjonen av BV i Valdresmagasinet nr. 3/2012 
 Mange har lest det.  Positive meldinger til styremedlemmer.  Ragnar gir tilbakemelding til ”Hytte og 
 fritid” ang. anmodning om artikkel til bladet.  Han vil omarbeide tidligere innspill som et bidrag og 
 sender  det på høring. 
 
 
 

http://www.beitolangrenn.no/


 
   8. Eventuelt 
 - Positivt at det blir utvikling for alpint i Raudalen.  Bra at utviklingen skjer der. 
 - Styret gikk gjennom nettsidene til BV.  Ragnar retter opp etter møtet. Styremedlemmene oppfordres 
 til å gå gjennom policydokumentet på hjemmesiden vår.  Behov for oppdatering/stryking meldes til 
 Ragnar så snart som mulig. Eriks e-post adresse på nettsiden er: erik.garaas@gmail.com. 
 - Møtekalender:  mandag 26. november 2012  ,  
   mandag 21. januar 2013, 
    mandag 4. mars 2013,  
    mandag 22. april 2013 
   mandag 27.5. 2013 (papirer til årsmøtet må ut senest 15. juni) 
   lørdag  3. august 2013 (årsmøte) 
 
  
 
 
  KP 27.09.12   
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