
Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 
Dato:  14.05.12 
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 
 

1. Referat fra styremøtet 24.04.12. 
.Notert at Jan Storbraaten skriver etternavnet sitt med aa og ikke å.  Referatet godkjent uten ytterligere 
kommentar. 

2. Dugnad for klargjøring av konvolutter 
50 stk. konvolutter med adresselapper pakker med årsmøtepapirer, klare for postlegging. 
 

3. Gjennomføringen av årsmøtet 4. august. 
Brevet til de fire inviterte vellene gjennomgått.  Innspill tatt hensyn til.  
Erik legger alle vedleggene i én pdf- fil for å forenkle forsendelsen til medlemmer m/e-post adresse. 
Ragnar tar kontakt med redaktøren i avisen Valdres i håp om å få til et oppslag/intervju. 
Per Wiik i Valdres Næringshage inviteres til årsmøtet. 
Gjennomføring 
Ragnar ønsker velkommen 
Erik foreslås som møteleder 
Nils Herman og Hans Petter noterer og samarbeider med Erik om utforming av referat fra årsmøtet 
Hans Petter tar gjennomgang av regnskap og budsjett og besvarer eventuelle spørsmål 
Erik besvarer spørsmål om forslag til vedtektsendringer 
Forslag til medlemskontingent v/Ragnar 
Valget.  Jan Storbraaten anmodes om å gjennomgå forslagene 
Eventuelt/åpen post.  Erik styrer og Ragnar svarer. 
Kunst-innslag v/Arne Paus.  Nils Herman tar kontakt med kunstneren for å avklare hvilke tanker han har 
om et slikt eventuelt innslag. 
 

4.       Styrets erfaringer siden årsmøtet 2011 
          Enighet om at det siste året har vært veldig positivt. Styret har jobbet godt sammen og har avgitt  
 høringsuttalelser og Ragnar har oppnådd aksept for kollektivt medlemskap i BV fra andre 
 vel/hytteeierforeninger.    Styreleder har jobbet strukturert og ledet styret mot målet.  Økonomien 
 forutsettes å gå i hop med ny modell.  
 Kommunikasjonen med de tilsluttede vellene må bestemmes etter hvert, men ønskelig at mest mulig 
 om BV sin aktivitet legges ut på nettsidene våre. Kontaktperson i vellene informeres fortløpende om 
 nytt stoff der. Det ønskes økt bruk av Facebook etter hvert som vi får en yngre medlemsmasse. 
 Forsømt noe/kunne ting vært gjort bedre?  Vi bør bruke media bedre for å bli mer synlige. Når saken 
 om redusert hastighet på Rv.51 fra Beitostølen til Garli viderebehandles i kommunen, bør BV sitt 
 engasjement bli synlig. Også ta del i gjengroingsproblematikken. Ytterligere fokus på langrenn ski in/ski 
 out. 
 
5. Planlegging av høsten 2012 
 Styret møtes dagen før årsmøtet for en gjennomgang. 
 Neste styremøter:  20. august og 24. september 
 
6. Eventuelt 
 - Etablering av hytteeierforening i Stakstølie Sør.  Nils Herman har fått fullstendig navneliste, 115 – 120 
 hytter. Ingen kommentar til utkast til brev.  Erik sender Nils Herman diverse dokumenter som kan 
 være til hjelp i etableringen. 
 - Trafkksikring vil bli et tema til høsten 
 - BV har bedt om å bli orientert om utviklingen av Stig- og løypeplan. 
  KP 15.05.12     


