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Referatfra årsmøteti Beitostølen
Vet (BV) 3. august2013
fusmøtet ble avholdti Vilbnarksalen,BergoHotell, BeitostølenLwdag3.august2013
kl. 16- 18. Det var 29 medlemmertil stede,inklusiv styretsmedlemmer.
StyrelederRagtar Andersenø$ket velkommen. StyremedlemErik Garaasble derettervalgt
til møteleder.Det var ingenkommentarertil innkallingenog Odd Vedeldble valgt til å
underskrivereferatetsammenmed møteleder.
l. Årsberetning for2012-2013 ble giennomgåttav styrelederRagnarAndersenved at de
enkeltepunkteneble kommentert.Antatl medlemmeri BV er i dagtotalt 305,hvorav 177er
kollektivt innmeldt. Dettehar gitt BV stønetyngdeoverfor ØystreSlidre kommune. Styrets
medlemmerrepresenterer
ulike områderpå Beitostølen.
- Løypeforeningen.
Det er bekreftetat Nils HermanHornnæsser personligvaramedlemfor Erik Garaasi
Løypeforeningensstyre. BV har bidratt aktivt for å få inn flere bidrag fra eiereav
fritidsboliger. Bidragenehar økt med ca.kr. 70.000sistesesong.BV ertilfreds med løypenei
åretssesongog fomøyd med en bedreformalisertutadrettetinformasjonsvirksomhet
om
løypeprepareringen.Derimot savrrcsfortsa$informasjonpånettetom foreningensarbeid.
Erik Garaasbekreftetat detteer og fortsattvil bli etterlyst.
- Øyrt . Slide kommune
Representanter
fra styrethar værttil stedepå to folkemøterog styrethar hatt god kontaktmed
ordførerog fomrannskap.I Planprograrnmet
er Beitostølensentrumspesieltnevnt somet
satsningsomrfie. Ra$ar Andersener nå av kommunenutnevntsomhytteeiernes
representanti,den eksternereferansegruppen
for kommunedelplaneh.
- I forbindelsemed revisjon av kommunelovenavgaBV en uttalelsetil Kommunal-og
regionaldepartementet
om behovfor klare regler for nfu rådgivendefolkeavstemningskal
avholdesog at man benåpnefor representasjon
i saker
i kommunestyretav eierinteressene
som særligangårhytt€folket.Dettekan væreen vei å gå for å kunnepåvirke uWiklingen.

- Nasjonalparklandsby.
ØystreSlidre kommuneskal giennomføreet forprosjektmedtankeå søkestatussom
nasjonalparklandsby.
Miljrdvennligutvikling er et av kravenefor å oppnåstatussom
nasjonalparklandsby.
Sterkerevektleggingav miljøhensynvil gi en gunstigutvikling av
Beitostølen
åpningstider.
- Milj østasjonens
BV engasjerte
segrasktda åpningstidene
ble endretog la vekt på at næringslivetsåvel som
hytteeierneønsketåpenstasjonlørdagogsøndag.Vi er nå tilbaketil tidligereåpningstider.
medandrevelforeningeri Valdres.
- Samarbeid
BV er opptattav åivaretaegetlokalt miljø før vi knytterossopp mot paraplyorganisasjon
i
Valdres,menvi serpositivtpå tiltaket.
- Størrtjednlieheisen.
BV har vært aktiv i sakenover lengretid og motstandmot planeneer fremmetoverfor
kommunenskriftlig samtmuntlig i et dialogmøtemed kommuneni forbindelsemed
kommunedelplanen
for Beitostølsområdet.
MedlemErik Pettersen
ba om ordetog lesteopp sitt notatsomhanba om ble protokollførti
sakensanledning.BV har tilskrevetkommunen24.1.12.og bedtom at dokumentasjon
blir
fremlagtom at alle krav til utbyggerer oppfrlt før prosjektetpåbegynnes,men svarer ikke
kommet,trossto purringer. Pettersenpåpekteat BV bør setteinn tiltak for å økehytteeiernes
kunnskapom prosjektet. En gjennomføringav planenekan bli katastrofalfor Beitostølens
utvikling, mentehan. Sakenble drøftetpå årsmøtetog det var enighetom at BV skal sørge
for videre engasjementi sakenog økehyttefolketskunnskapom prosjektet.
Fra fremmøttemedlemmerkom deretterfølgendepunkter:
- Miljøprofil og gjengroingpå Beitostølen.Styreter blitt kjent medat Stølslie
BiovarmeAS vÆor OxhovdSvalesenkan hentefelte trær,mendemå leggesi stabler
utenå fieme kvister, 15-20stk.trærmed 5-30cm diameterhver. Trærne,måtørkei
noenmåLneder
før de kan bli hentet. Dettemå bli en oppgavefor den enkeltehytteeier
eller velhytteeierforening.
- Fartsgrensefra sentrumog til Garli. BV har alleredesendtbrev med ønskeom 60
km/t på strekningen.Sakenligger til behandlingi kommunens
Trafikksikkerhetsutvalg,og de er eryg i 60km/t. Kommunentar derettersakenmed
StatensVegvesen.
- Søplekasser
for hundelort.Et problemat disseikke blir tømt. Ikke direkteen velsak
og brukemebør selv ta kontakt med kommunenom saken.
Årsberetningenble derettergodkjent.
2. Regnskappr. 31.12.2012
og budsjett2014.
Rggnskapet
ble giennomgåttav kassererHansPetterFernanderog godkjent,
3. X'astsettelse
av medlemskontingent
Dagenskontingentsyneså fungere,derfor ikke forslag om øket kontingent. Dersombehovet
for styrketøkonomiskulle dukke opp,bør øking vurderes.
Styretsforslagom uendretkontingentgodkjent.

4. VaIg
Valgkomit6ensinnstilling ble godkjent,vedakklamasjon.Det nye styrethar følgende
sammensetning:
Nils HermanHornnæss,
leder(l år) - StakkstølieSør
Erik Garaas,nestleder(l fu) - StakkstølieNord
HansPetterFemander,kasserer- gienvalgt for 2 år - StakkstølieSør
Knut Sem,styremedlem- valgt for 2 år - Lomtjednlie
Kjersti LohneEnersen,styremedlem- valgt for2 år - Haugsynlie
Paul ManensRøthe, varamedlem- valgt for I år - ØystreBeitostølenVel
JanStorbraaten,
revisor- gjenvalgtfor I år.

Awoppende lederRagnarAndersenog styremedlemKjerstin Paaskeble takket med blomster
og godordfor innsatseni styretav påtroppendeleder.
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Etter årsmøtetholdt Ine Wigemæs foredragmed tittel "Hjertebankog sjelefred".
Avroppende ledertakket for de inspirerendeog opplysendetankerhun ga oss.Det
vanketselvfølgeligogsåblomstertil den friske inspirator.
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Mot dennebakgrunn
- besstyretlegge"press"på at dennesakenutredesfra kommunenssideasp.i
form av planer,kartskisserog en konsekvensutredning.
- Videreat det fra styretssideleggesopp en plan/strategifor å imøtegåhvajeg vil
karakterisere
somen raseringav Beitostølen.
Erik Pettersen
Harakroken1, BeitostØlen
91372694
erik.pettersen@tvp-mediainvest.no

