
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning for 2008 - 2009  
 

 

Styret i Beitostølen Vel har bestått av : 

Formann Jarle Stærnes, Tor E. Godager, Inger K. Wangen, Ragnar Andersen, Calle Andersen.  

 

Det har også i denne perioden vært mye aktiviteter for styret, spesielt mht engasjementet i 

forb. med den nye kommunedelsplanen. Arbeide med restrukturering og oppdatering av 

medlemslistene arbeides det med kontinuerlig, men det er et ønske om at flere av 

medlemmene sender inn sin mailadresse. Det vil forenkle arbeide for styret og redusere 

portokostnadene. Oppdatering av web-sidene gjøres nå kontinuerlig og saker av interesse, for 

alle vi som er glade i Beitostølen, forsøker vi legge inn på våre web-sider eller lage en link til 

de aktuelle sidene. Styret har forsøkt å avholde møter en gang pr. mnd., spesielt i denne 

perioden hvor det skjer mye. Det er avholdt 9 styremøter i denne perioden. 

Det blir fortløpende lagt ut referater fra styremøtene og andre saker som blir/har blitt 

behandlet i styret og har interesse for medlemmene. 

Styret har en tettere dialog med kommunen enn noen gang og får all relevant informasjon fra 

kommunen bl.a. ang. reguleringssaker. Disse blir drøftet og det blir tatt ”aksjon” etter at styret 

har vurdert behovet/nødvendigheten i de enkelte saker.  

Medlemslistene er distribuert til alle styrets medlemmer pr. mail og ligger dermed på flere 

datamaskiner, med den sikkerheten det vil gi for fremtiden.  

 

Eierne av fritidsboliger, hytter/leiligheter er representert i løypestyret ved Knut Sem samt 

undertegnede som styreleder. Beitostølen Vel har også i denne perioden prioritert 

løypeforeningens arbeide høyt. Det gir oss en unik mulighet til å fremme hytteeiernes ønsker 

og prioriteringer. Vi har de siste to sesongene hatt nok snø og Løypestyret har fått mye positiv 

tilbakemeldinger fra både aktive løpere og mosjonister. 

 

Det er fortsatt Knut Aasveen som kjører løypene og det er han som har ansvaret for at løypene 

blir best mulig preparert ihht avtalen.  

Alle vi som har tilhørighet på Beitostølen og områdene rundt Beitostølen har forventinger om 

gode ski- og tur løyper. Dette koster penger. Budsjettet for Løypeforeningen var siste sesong 

på kr 1.200.000,- og vi klarte også denne gang å komme i et lite pluss. Bidraget ble forrige 

sesong økt  fra kr 500,- til kr 600,-, noe vi opprettholdt også siste sesong. De samlede 

innbetalingene fra eierne av fritidsboliger, hytter/leiligheter gikk noe opp igjen fra forrige 

sesong. Bidraget til Løypeforeningen er frivillig, men veldig viktig for at vi skal klare å 

opprettholde et godt løypetilbud, til beste for alle sammen. Vi mangler fortsatt bidrag fra ca. 

700 hytte-/leilighetseiere, så ved at  flest mulig betaler inn ”sitt” bidrag, hjelper vi alle til med 

utviklingen av løypetilbudet på Beitostølen, istedenfor å redusere det.  

Det er hytte/leilighetseierne som er de største brukerne av det totale løypenettet. Turistene 

som tilbringer kortere opphold i område, og bor på hotell eller leier leiligheter, benytter i 

større grad de kortere løypene. 



Det er fortsatt mange som ikke henter de pins’ene de betaler for ved å betale løypebidraget. 

Det er viktig at vi også har midler til å videreutvikle tilbudet når det gjelder løyper, tur- og 

sykkelstier, det har vi ikke i dag. Det oppfordres derfor til alle å støtte opp om salget av pins, 

ved å betale bidrag til Løypeforeningen og hente pins på turistkontoret. 

 

Utbyggingen av Beitostølen og områdene rundt Beitostølen fortsetter. 

 

Beitostølen Vel engasjerer seg i de fleste utbygginger og reguleringersaker som skjer på 

Beitostølen. Styrets formann sitter i en referansegruppe i kommunen som skal komme med 

innspill til den nye kommunedelsplanen for Beitostølenområdet (Beito, Beitostølen og Garli.) 

Kommunen har arrangert flere studieturer det siste året, med deltagelse fra de fleste aktørene i 

området. Beitostølen Vel’s representant har deltatt på alle arrangementene/studieturene i regi 

av Øystre Slidre kommune. 

Vi har besøkt følgende steder: Trysil, Sälen, Geilo, Vaset, Hemsedal, Sjusjøen og fått en 

orientering ang. Hafjell. I tillegg til at vi har hatt befaringer i Skammestein i forb. med Lidar 

Alpin og Markahøgda, fra Garli til Beitovegen og i Beito for å se hvilke muligheter som 

ligger der. Vi som har deltatt på disse studieturene har fått en god orientering, samtidig som vi 

har sett og lært hvordan andre har løst de utfordringene som vi har på Beitostølen og 

omkringliggende områder. Program og referat fra turene ligger på kommunens web-sider med 

link fra Vellets hjemmeside. 

Styret har gitt skriftelige innspill til kommunen om kommunedelsplanen for 

Beitostølsområdet og har i februar 2009 gitt høringssvar vedr. forslag til planprogram. Styrets 

uttalelser kan leses på våre web-sider.  

Styret er også engasjert i Magnus Sandbergs arbeide med å etablere et område hvor 

tradisjonell stølsdrift kan vises for alle. 

Styret er også invitert av sektor for kultur, utvikling og næring i kommunen til å delta i en 

referansegruppe som skal utrede problemet med husdyr som kommer ned i sentrum av 

Beitostølen og eventuelt utprøve en eller annen form for beitegjerde. 

 

Minner samtidig de som ikke allerede har betalt kontingenten for 2009, som hadde forfall 

mars 2009, om at kontingenten må være betalt for å være stemmeberettiget på kommende 

årsmøte. 

 

 

Styret oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på aktuelle kandidater til styreverv i 

foreningen.  

Valgkomiteen består av Jan Storbraaten - tlf. 92883775 og Bernt Hedemark - tlf. 95101361 

 

 

 

 

 

Styret i Beitostølen Vel 26. mai 2009 

 

 

Jarle Stærnes 

(Sign.) 


