
 

 

 

 

Referat 
 

Møte: Styremøte  

Beitostølen Vel 

Tilstede: Styreleder: Nils Herman Hornnæss,  

Nestleder:  Erik Garaas,  

Styremedlemmer: Hans Petter Fernander, 

Kjersti Lohne Enersen  

 Tidspunkt: 25.11.2013 

Møteleder:  NHH 

Referent: KLE Forfall: Knut Sem, Paul Martens Røthe 

 

Agenda: 

Godkjenning av referat fra forrige møte 

1 ”Valdres Hytteforening” – oppfølging av møte på Fagernes 

2 Ingen respons fra kommunen vedr. våre innspill 

3 Kommunikasjon med medlemmene – oppfølging 

4 Steinar Hovi til minne – bisettelse 26.11 

5 Erik med seneste utvikling fra Løypeforeningen 

6 Eventuelt 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tids- 

frist 

 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Det var ingen merknader til referatet. 

  

1 ”Valdres Hytteforening” – oppfølging av møte på Fagernes 

Fredag 15.11. ble det avholdt et møte i forbindelse med etablering 

av ” Valdres Hytteforening”.  Hytteeiere i alle kommuner i Valdres 

var representert gjennom hytteierforeningene fra de største 

destinasjonene.  Beitostølen Vel (ved formannstyreleder) 

representerte Øystre Slidre. 

  



Endelig struktur og driftsform for dette forumet er ikke utarbeidet. 

2 Status Størrtjednlie saken.   
Ingen respons fra kommunen vedrørende våre innspill. 
Det ble orientert om de siste henvendelsene til kommunen.  Det ble 
gjort søk i kommunens saksarkiv som ligger på nettet for å se om 
våre brev og mail har blitt registrert.  Intet ble funnet.  Det vil bli 
gjort nye henvendelser til kommunen for at sakene blir registrert i 
kommunens saksarkiv og for å få svar på spørsmål som er stilt.  

  

2 Status henvendelse om fartsgrensespørsmålet. 

Den 8.10.13. sendte styreleder en mail til kommunen, 

trafikksikringsutvalget.    Det ble henvist til tidligere korrespondanse, 

og vi anmodet kommunen om å ta dette opp med riktig instans.   BV 

er ikke informert om videre saksgang.    

  

3 Kommunikasjon med medlemmene 

7.11. ble det  sendt ut mail til alle medlemmer  med en 

oppsummering av utviklingen i Størrtjednliesaken.   Det har ikke 

kommet mange tilbakemeldinger.   

Styret synes det er riktig å sende mail direkte til alle medlemmer når 

det gjelder viktig informasjon. 

 

 

  

4 Steinar Hovi til minne 

Tidligere styreleder i Beitostølen Vel, Ragnar Andersen var til stede 

ved Steinar Hovis bisettelse. Beitostølen Vel sendte også bårebukett. 

  

5 Løypeforeningen 

Ryddighet Åpenehet  om  i Løypeforeningens økonomi er en viktig 

for å motivere folk til å  forutsetning for at Beitostølen Vel  skal gi 

økonomisk støtte.  Det gjøres nå en jobb for å få bl.a. dette på plass.  

Erik har dialog med  Beitostølen Destinasjon m fl. 

Årsmøtereferat Årsmøtepapirer (med regnskapsinformasjon) og 

vedtekter er nå lagt ut på løypeforeningens hjemmeside. 

 

 

 

 

6 Neste styremøte er 20.01. 2014.  kl 19.00   

 

 

 


