
 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i Beitostølen Vel 15.02.2010. 

 

 
Tilstede: Jarle Stærnes, Ragnar Andersen; Nils-Herman Hornnæss; Kjerstin Paaske og Inger 

K. Wangen. 

Ikke tilstede: Tor Erik Godager. 

 

1. Web-siden vår. 

 

Vi hadde demonstrasjon på et nytt og mer brukervennlig system ang. web-siden vår av 

Torbjørn Nilsen fra firmaet Spekter. Det går bl.a. ut på at flere kan betjene web-sidene og ikke 

kun en person som nå. Alle medlemmene har fått en demo-link, slik at vi kan vurdere om det 

er noe for BV. Det er viktig at vi ikke er avhengig av at kun en person kan betjene/oppdatere 

sidene vår. Spekter sender konkret tilbud og styret vil vurdere tilbudet på neste møte. 

 

2. Medlemskontingenten. 

 

Vi etterlyser e-mail adresser fra flere medlemmer. Det blir mindre arbeid på styrets 

medlemmer og dessuten billigere. Dette gjelder bl.a utsendelse av brev ang. betaling av 

kontingent . 

 

3. Regnskap. 

 

Regnskapet bør være klart innen april møte (første halvpart av april) med liste over dem som 

har betalt for 2009 og 2010. 

 

4. Eiendomsskatt. 

 

Vi ønsker at en politiker fra Øystre Slidre kan stille på årsmøte lørdag 07.08.2010 for å 

fortelle oss hva kommunen tenker om eiendomsskatt. Jarle Stærnes tar kontakt med 

kommunen. 

 

5. Løypeforeningen. 

 

Løypeforeningen har lite penger. Det koster adskillig å lage gode løypespor og holde dem 

vedlike i all slags vær. Løypeforeningen skal ha et møte med utbyggerne og kommunen for å 

drøfte problemet, med den hensikt å få inn mer penger. 

Det er servering fra en av stølene ved Oleskar - i deler av vintersesongen. Har vært oppe i 

helgene en periode nå, med gode tilbakemeldinger. 

Innspill fra BV til løypeforeningen er å effektivisere løypekjøringen - kombinere med en 

maskin både preparering av skøytetrasè og vanlig løypekjøring. Men da trengs det en helt ny 

maskin. 

 



6. Et tankekors fra BV. 

 

BV ønsker at Valdresflya skal forbli vinterstengt og at riksvei 51 over Flya bør unngå 

tungtrafikk. Da bør riksvei 51 bli turistvei! 

 

7. Arbeidsmøte. 

 

Vi la giroer i konvolutter med medlemskontingent. Brettet, satt på frimerker og fikk sendt av 

gårde til alle som ikke har oppgitt e-mail adresse. 

 

8. Oversikt over kommende møter: 

Tirsdag 23.03, onsdag 20.04 ( ha revidert regnskap klart), onsdag  05.05 og onsdag 26.05 

 

Referent: Inger K. Wangen. 


