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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 

Dato:  26.11.12 
Sted:  Basaltveien 45, 1359 Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
Til stede: Ragnar Andersen, Erik Garaas, Nils Herman Hornnæss, Hans Petter Fernander og 
  Kjerstin Paaske (ref.) 
Forfall:  Knut Sem 

 

 
 
1. Referat fra møtet 24.09.12 
 Godkjent uten kommentar. 

 
2. Oppfølging fra møtet på Tingvang 4. okt. 
 Invitasjonen til informasjonsmøtet hadde gått ut via annonse i Valdres og kommunens 
 nettside. Det møtte to representantene fra Beitostølen Vel,, nemlig Nils Herman Hornnæss 
 og Hans Petter Fernander.( Ragnar Andersen hadde deltatt på et tilsvarende møte tidligere.)  
 BV bør vurdere om vi kan bidra med å formidle informasjon om slike møter i fremtiden.  
 Ordføreren gjennomførte sitt planlagte innlegg og det ble en god dialog i etterkant. Tema 
 som ble drøftet var bl.a. friområder, tungtrafikk og næringsutvikling.  På bakgrunn av at 
 hytteeiere representerer mye spisskompetanse, spurte Gjerdalen  om BV kan bidra til å 
 oppmuntre hytteeiere til å etablere filialer av sine bedrifter på Beitostølen. 
 Per Wiik i Valdres Næringshage arbeider med tema verdiskapning for Valdres med basis i 
 hyttefolket. Det ble reist spørsmål om dette kunne være et tema på årsmøtet. 
 Nils Herman utarbeider utkast til brev til Gjerdalen som en positiv tilbakemelding fra møtet. 
 BV sine representanter ga uttrykk for at det kan være nyttig for hytteeiere å bli informert om 
 endringer i bestemmelser i reguleringsplaner, bl.a. endring i u/grad og maks m2. 
 Som svar på ønsket om forutsigbarhet svarte Langseth at kommunen arbeider med 4-års 
 planer og må kunne endre vedtatte planer.  Kommunedelplanen har imidlertid et 50-års 
 perspektiv hvor hovedtrekkene må bevares.  Grunnleggende forhold som endring av LNF-
 områder og fjellgrensen bør være blant disse. BV har imidlertid forståelse for at utviklingen 
 gir behov for endringer over tid. 
 Unikt for Beitostølen anser BV for å være:  Naturområdet.  Viktig at karakteren beholdes. 
 Helsesportsenteret, Beitostølen som langrennsdestinasjon og løypenettet er unikt for 
 hytteeiere. Behov for bedre tilrettelegging for jakt og fiskemuligheter for hytteeiere. Det bør 
 også tilrettelegges for sykling på en bedre måte.  BV ser positivt på at Raudalen nå utvikles, 
 men som alpindestinasjon er dette ikke unikt.  
 
3. Løypeforeningen 
 Samarbeidet:  Løypemeldingene er positivt mottatt, men ingen flere styremøter siden det 
 som er referert tidligere. Løypeforeningen har en god hånd på drift og informasjon. 
 Vi har oppfattet at BV sin rolle med å spre informasjon er blitt satt pris på. 
 Erik Garaas sjekker i Løypeforeningens styre etter årsskiftet ang. innkommet avgift.  Vi kan 
 evt. bistå med info til våre medlemmer. 
 
4. Policydokument for styret i BV 
 Endelig  versjon  vil bli sendt til kontaktpersonene i tilsuttede vel med oppfordring til 
 kommentar. Ragnar endrer utkastet i samsvar med kommentarer fra styret og sender det på 
 ny høring internt før renskrevet  dokument blir lagt ut på nettsiden vår. 
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5. Hva må på plass før styremøtet 21.jan 2013? 
 - Ajourført medlemsliste for BV, enkeltmedlemmer 
 - Anmode tilsluttede vel om å oppgi antall medlemmer samt navnelister fra disse 
 - Regnskap klart, slik at det kan leveres til revisor m/bilag 
 - Informasjon til de som skal betale 
 - Valgkomitéen inviteres til styremøtet 4. april.  
 
6. Eventuelt 
 - Fartsgrense til Garli.  Knut Frigård har sendt e-post til BV ang. dette.  Hans Kristian Syversen 
 blir kontaktet av Ragnar for status i saken. 
 - Facebook siden: Økt aktivitet på siden etter at bilder er lagt ut. Vi bør legge inn en lenke til 
 vår Facebook-side i  neste utsendelse til medlemmene. Man må ha konto for å angi ”likes”. 
 Alle i styret er oppfordret til å legge ut ”snutter” og fotos.  Enighet om å gi Sara Marie et 
 gavekort på kr. 1.000.- for hennes bistand med Facebook. 

- Artikkel  i ”Hytte & Fritid” skrevet av Ragnar kommer i begynnelsen av desember. 
- Løyper som krysser vei har ikke vært tilfredsstillende merket.  Ragnar sjekker med 

Syversen. 
- Økonomiplanen for Øystre Slidre kommune:  Generell eiendomsskatt skal nå vurderes på 

bakgrunn av at kommunens lånegjeld vil fordobles i løpet av de neste årene.  Kommunen 
står i tillegg i fare for å miste ”småkommunetilskuddet” hvis over 3.200 innbyggere. 

 
Neste styremøte:    Mandag 21. januar 2013 
 
 
 
KP 01.12.12 

 


