
 

 

 

 

Referat 
 

Møte: Styremøte  

Beitostølen Vel 

Tilstede: Styreleder: Nils Herman Hornnæss,  

Nestleder:  Erik Garaas  

Styremedlemmer: Kjersti Lohne Enersen, 

Hans Petter Fernander 

 

Dato : 27.10.2014 

Møteleder:  NHH 

Referent: KLE Forfall: Knut Sem, Paul Martens Røthe 

 

Agenda: 

Godkjenning av referat fra forrige møte 
1 Nye hjemmesider 
2 Ny styreleder i Løypeforenngen – rapport om drift og dugnad 
3 Valdres HytteForum – VHF stiftet 
4 Kort om fremdrift for ny hytteeierforening – Stakkstølie Syd 
5 Nytt fra kulturfronten og sentrumsutvikling fra Kjersti og Paul 
6 Tanker og tema for neste møte på Tingvang 
7 Eventuelt 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak 

 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Det var ingen merknader til referatet. 

1 Nye hjemmesider 

Ny hjemmeside har vært i drift i noe tid nå.  Lokale krefter har vært brukt til webdesign, 

og styret er svært godt fornøyd med arbeidet som er gjort av Petter Sunde Knutsen.  

Den nye hjemmesiden fungerer godt, men det er potensiale for bedre bruk og mer 

besøk på siden. EG oppfordrer styremedlemmene til å være aktive i å promotere 

hjemmesidene.  “Lik” Facebooksiden! 

2 Nytt fra løypeforeningen. 
Nytt styre er konstituert med Kristine Granli som ny styreformann. Det er høy aktivitet 
og en svært positiv “drive” i styrearbeidet.   
Referat fra løypeforeningen legges på løypeforeningens hjemmeside. 

3 Valdres Hytteforum.    

VHF hadde stiftelsesmøte 20.09.2014.  Det skal avholdes workshop fredag 31.10.  BV 

stiller ikke med representanter til denne workshop’en.  



4 Ny hytteeierforening, Stakkstølie Syd. 

Det jobbes med etablering av denne hytteeierforeningen, og til nå har 50 av 118 hytter 

sluttet seg til.  I juleferien vil alle  hyttene bli besøkt med tilbud om å bli med og danne 

foreningen. 

5 Nytt fra kulturfronten og sentrumsutvikling  

Stedsutviklingsprosjekt, gruppe Næring, er en kommunalt oppnevnt arbeidsgruppe som 

skal bidra til utarbeidelse av et “penere” sentrumsområde på Beitostølen.  BV er 

representert med 1 person i arbeidsgruppen.  Siden forrige styremøte har det vært 

avholdt et møte på Beitostølen hvor PMR deltok. Det foreligger ikke referat fra møtet, 

men styret er orientert om møtet pr mail.  Styret vil bli orientert når møtereferat er 

mottatt.   

På det første møtet etterlyste gruppemedlemmene et mandat å jobbe ut fra.  Det er 

usikkert om gruppen har fått en bestilling på hva som skal utarbeides.  KLE følger opp 

saken. 

6 Tanker og tema for neste møte på Tingvang 

Beitostølen Vel ønsker å bruke regelmessige møter med kommunen til å ta opp aktuelle 

saker.  Mulige temaer ble diskutert i møtet. 

 

Internt 

notat  

til pkt 6 

 

 Sentrumsutviklingsprosjektet Beitostølen, status og mandat? 

 Kommunestruktur – Hvor står Øystre Slidre? 

 Nytt om Størrtjednlie 

 Videre kommunikasjon – Hvordan mener kommunen at dialogen skal være i 
fremtiden? 

 

7 Eventuelt. 

7.1.Regnskapsoversikt pr oktober ble gjennomgått. 

Driftskostnader til EDB/Web viser et overforbruk på kr 10 000,-.  Dette er en 

engangskostnad i forbindelse med etablering av ny hjemmeside.  Webdesigner Petter 

Sunde Knutsen har utført jobben til en rimelig pris. 

Regnskapet er for øvrig som opplyst på årsmøtet. 

 

7.2. En oppmerksomhet  

Beitostølen Vel sender en hilsen til Gunnar Odde Hauge (bosatt i USA) som har gitt 

Solveig Sandberg videre kontrakt på tomten “Liastølen”.  Bakgrunnen for denne 

hilsenen er at BV ser på drift av Liastølen som et svært positivt element – som den 

eneste “åpne støl” på Beitostølen. 

 

 

 

 


