
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning for 2007 - 2008  
 

 

Styret i Beitostølen Vel har bestått av : 

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

 

Det har vært en aktiv periode for styret, spesielt det siste halvåret. Vi har vært gjennom mye 

arbeide for å restrukturere medlemslistene og oppdatere web-sidene. Dette er nå oppe og går. 

Styret har tidligere vært helt avhengig av enkelt personer og systemer for å oppdatere både 

web og medlemslistene. 2 av styrets medlemmer er nå ”kurset og godkjent” for oppdatering 

av web-sidene.  

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

behandlet i styret og har interesse for medlemmene. 

Styret får fortsatt informasjon fra kommunen ang. reguleringssaker. Disse blir drøftet og det 

blir tatt ”aksjon” etter at styret har vurdert behovet/nødvendigheten.  

Medlemslistene blir kopiert til CD, med ett eksemplar til hvert av styrets medlemmer. Da er vi 

mindre sårbare hvis datamaskinen ”crasher” på nytt.  

 

Styret har gjennomgått tidligere utkast til vedtekter og gjort noen tilpassninger /endringer. Det 

nye utkastet er lagt ut på Beitostølen Vel’s hjemmeside. Styret ber medlemmene lese gjennom 

utkastet og komme med innspill til årsmøte 

 

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

overtok etter Stein Bønkan samt undertegnede som styreleder. Beitostølen Vel har også i 

denne perioden prioritert løypeforeningens arbeide. Det gir oss en unik mulighet til å fremme 

hytteeiernes ønsker og prioriteringer. Sist vinter hadde vi nok snø og vi fikk mye positive 

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. Løypeforeningen hadde et budsjett for siste 

sesong på kr 1.200.000,- og klarte å komme i et lite pluss. Bidraget fra hytte-/leilighetseierne 

gikk ned i forhold til forrige sesong, noe vi som representerer nevnte gruppe, ser på med 

undring. Bidraget ble økt  fra kr 500,- til kr 600,-, men de totale innbetalinger gikk noe ned. 

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. 



Salget av pin har gått relativt bra, men det er fortsatt mange som ikke henter de pins’ene de 

har betalt for. 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. Jeg oppfordrer derfor alle til å støtte opp om 

salget av pins, det får vi glede av alle sammen. 

Det har på forsommeren i år vært en gjennomgang av ride-/hestestiene og det er besluttet å 

gjøre noen mindre endringer med hensyn til trassè valg i inneværende sesong. 

 

Utbyggingen av Beitostølen og områdene rundt Beitostølen fortsetter i høyt tempo.  

Konturene av både Bjelbølstøl og Stølstunet begynner å ta form.  

Leilighetene som ble påbegynt sist høst i Raudalen har avsluttet første byggetrinn.  

Området bak Knutstøl er solgt til Faktor Eiendom AS (Planbo).Ukjent hvilke planer de har 

med området.  

Søknad ang. utbygging av Menkenlia er under behandling.  

Klippemyrhaugen et område langs Beitovegen som er regulert for boligutbygging er startet 

opp.  

Beitostølen Vel har engasjert seg i div. utbygginger og reguleringer og styrets formann har 

gått inn i en referansegruppe som skal komme med innspill til ny kommunedelsplan for Beito, 

Beitostølen og Garli. Kommunen har nylig arrangert en studietur, med deltagelse fra de fleste 

aktørene i området, til Trysil og Sälen for å se og lære.  

 

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

foreningen. Valgformann Jan Storbraaten kontaktes på tlf. 92883775 

 

Styret i Beitostølen Vel 17. juni 2008 

 

 

Jarle Stærnes 


