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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 
Dato:  27.02.12 
Sted:  Basaltveien 45, Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
 
Til stede: Ragnar Andersen,  Nils Herman Hornnæss, Erik Garaas, Hans Petter Fernander og  Kjerstin 

Paaske (ref.) 
Forfall:  Christian Løverås 
Gjest:  Knut Sem, Løypeforeningen 
 

1. Referat fra styremøtet 21.01.12. 
Rettelse i pkt. 12: Det var Nils Herman som ble kontaktet av Brit Eckbo ang. reguleringsplan for Menkelia, 
ikke Hans Petter. Referatet ble godkjent. 
 

2. Økonomi.   
Kontingentkrav utsendt pr. post og  e-post.  Det siste krevde mye arbeid pga individuelle utsendelser til 
56 adressater.  Hans Petter har gitt beskjed til Mamut at det er ønskelig med et enklere system.  23 stk. 
har betalt pr. dato.  Betalingsfrist 15.03.12. Vi har ca. kr. 51.500 på konto.  
Årsavgift til Frivillighetsregisteret på kr. 135 betales. Ferdig utarbeidet brev til medlemmene om å bidra 
med grasrotandel til BV legges ut på nettsiden vår.  Forslag om å legge ut brevet på årsmøtet. Brevet 
sendes nå til alle medlemmer med e-post adresse. 
 

3. Møte  med ordfører m.fl. på Tingvang 16. mars kl. 15.30. 
Møtet utsatt fra kl. 14 til kl. 15.30.  Ragnar skriver til ordføreren med forslag til temaer. 
- Fokus på langrenn/tur og betydningen av trivsel. 
- Beitostølens utvikling fremover. Ingen vesentlige endringer i kommunens planstrategi. 
- BV sin fremtidige organisering.  Be om kommunens syn på våre tanker. 
- Generell økt interesse for langrenn i hytteområder.  Alpin ski-in/ski-out på vikende front. 
- Hva legger kommunen i at de ønsker å prioritere langrenn når etablering av Størrtjednliheisen synes  

så viktig. 
- Viktig å få løypenettet på plass og ikke vente på regulering av kryssinger av vei. 
- Hvorfor bortfalt forslaget om barnealpin/barneleikområde ved skistadion? (Ragnar tar kontakt med 

Ove Andersen for å få en visning av presentasjon av planen før møtet på Tingvang, for eksempel kl. 
14) 

- Hvordan beholde grønne lunger som de er?  Hva er holdningen? (Jf. Planstrategien) 
- Utbyggingsbidrag bør inn i et felles fond som kan disponere pengene der det er mest presserende. 
- Er kommunen interessert i en samarbeidsavtale med BV?  Er det mulig å formalisere samarbeidet med 

avtalte møtepunkter med agenda? 
- Meteorittjakten.  BV ønsker å bidra til fokus på dette.  Ragnar tar kontakt med John Larsen ang. 

logistikk i den forbindelse. 
 
4. Planlegging frem mot styremøtet 24.4., 14.5. og årsmøtet 4.8. 
- Organisasjonsstruktur. Tilbakemeldinger fra de enkelte hytte- og velforeninger samt veilag gjennomgås 
24.4. og ny struktur bør være på plass da, for å bli vedtatt på årsmøtet. 
- Årsmøtet. Representanter fra vel/lag inviteres til årsmøtet 4.8. De må utpeke medlemmer til valgkomité 
som velges på årsmøtet.  Valgkomitéen innstiller til valg av styre i 2013. 
-50-års markering. Erik Grønolen har sagt ja til å fortelle historien om utviklingen på Beitostølen.  
Ordføreren inviteres også.  Servering:  fingermat og vin. Forslag til musikalsk underholdning: Beitohagen, 
Hemsingsøstre el. lign. , men vår økonomi begrenser mulighetene.  Vi har budsjettert med totalt kr. 
10.000.-. Formell del først, deretter den sosiale del.  Mulig vi må be om påmelding pga bevertning.  
Ragnar tar kontakt med Atle Hovi ang. leie av lokaler og bevertning. 
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5. Vedtektene 
Utgår da vedtektene ble ferdig behandlet i forrige møte, jf. sak nr. 4 i ref. fra 21.01.12. 
 
6. Velforbundet eller Vellenes Fellesorganisasjon. 
Vi har ikke behov for juridisk hjelp og forsikringsordninger som tilbys.  Refusjon av mva kan vi gå direkte  
til Lotteri- og stiftelsestilsynet med.  Vi har ingen fordel av å være med på dette nå.  

 
7. Kontakt med Per Wiik i Valdres Næringshage AS. 
Nils Herman tar kontakt med ham og presenterer BV som organisasjon.  Viktig å gi tilbakemelding om hva 
hytteeierne ønsker. 
 
8.  Diskusjon med Knut Sem, Løypeforeningen. 
Løypeforeningen bruker mye tid på å skaffe penger til løypekjøring.  Frivillige bidrag et problem. Avhengig 
av bidrag fra kommunen, næringslivet, fastboende og hytteeiere. Beitostølen Utvikling skal vedta en ny 
foreslått fordelingsnøkkel for kostnadene for næringslivet. Foreningen har ikke sitt eget utstyr og leier inn 
Knut Aassveen som selv bestemmer hva slags utstyr han skal ha, i samråd med løypeforeningen.  
Utbyggingsavtaler gir bidrag til et fond (i dag ca. 219.000) som skal gå til investeringer, ikke drift. Det er et 
ønske at BV kunne spille en mer aktiv rolle i Løypeforeningen.  Ny organisasjon i BV skulle tilsi at et 
styremedlem bør være representert i Løypeforeningens styre.  I praksis er det i dag en lokal person, Trond 
Storrusten, som har kontakt med kommunen og Aassveen. 
 
9.  Eventuelt 
Ingen saker 
 
Neste styremøter: 24. april, 14. mai.  Årsmøte 4. august.  
 
 
 
 
 
 
KP 06.03.12. 

 
 
 
 


