
 

BEITOSTØLEN VEL 

Referat fra styremøte 15. juni 2015.  

Til stede: Nils Herman Hornnæss, Erik Garaas, Hans Petter Fernander, Knut Sem og Paul 

Martens Røthe. 

Forfall: Kjersti Lohne Enersen.  

1) Ny E16  Bagn - Bjørgo 

Erik orienterte om fremdriften av den nye E16 fra Bagn til Bjørgo. Det tas sikte på 

Stortingsbehandling før sommeren, anbud skal innhentes høsten 2015 og igangsetting 

vil skje i 2016. Det er beregnet at anlegget vil koste ca. 1,5 milliard kr. 

 

Nils Herman kunne fortelle at sentrale personer i Øystre Slidre arbeider for at traseen 

fra Fagernes og videre vestover, skal gå gjennom Øystre Slidre helt opp mot Sylvsmia 

og derfra i tunnel til Vestre Slidre. Dermed kan vegen bygges på udyrket mark og uten 

forstyrrende trafikk i anleggsperioden. Foreløpige budsjett tyder på en vesentlig 

rimeligere veg og muligens en raskere ferdigstillelse. Spennende planer som det 

visstnok arbeides seriøst med. 

  

2) Kontakt med kommunen.  

Nils Herman meddelte at det ikke hadde vært noen reaksjon fra kommunen på 

henvendelser om de kontaktmøter som tidligere har vært planlagt. Det var også 

ønskelig å få bekreftet asfaltering av gang- og sykkelvei opp mot Garli i sommer. 

 

3) Årsberetning - Årsmøte 

Nils Herman la frem et utkast til årsberetning. Styret var enige om noen justeringer 

som NH vil innarbeide i en ny tekst. Denne vil bli sendt ut til styret om kort tid for 

endelig godkjenning. 

Innkalling til Årsmøte lørdag den 8. august ble klargjort og besluttet lagt ut på 

hjemmeside og facebook. 

 

4)  Beitostølen Løypeforening. 
Erik kommenterte situasjonen i Løypeforeningen. Organisasjonen har fungert bra og 

det har kommet mange positive tilbakemeldinger om det arbeidet som er gjort med 

løypene. Likevel er det kommet noe mindre innbetalinger fra hytteeierne enn i forrige 

sesong. Man forstår ikke hvorfor. Dette må det arbeides videre med, også i samarbeid 

med velforeningene. Det ble foreslått å se på teksten i sirkulæret som sendes ut fra 

kommunen, slik at de som bruker løypene noe mindre kan stimuleres til å betale beløp 

som de finner mer passende enn kr 850. 

 

Det ble pekt på det litt forvirrende at hjemmesiden heter BeitoLangrenn, når man 

ellers innarbeider Beitostølen Løypeforening som navn. 

 

På spørsmål fra valgkomiteen i BL om vi kunne foreslå to representanter fra 

hytteeierne til styret i BL, ble styret enige om å foreslå Erik og Nils Herman. Dette er 

meddelt valgkomiteen i BL.  

 



 

5) Økonomi.   

Hans Petter orienterte kort om økonomien. Det er nå 329 betalende medlemmer. 

Styret besluttet å støtte Beitostølen Løypeforening og Liastølen; begge med kr. 5.000. 

 

6) Neste møte. 

Det var enighet om at styret møtes en halv time før årsmøtet starter kl 12.00 den 8. 

august og at første ordinære styremøte etter sommerferien holdes 31. august hos NH.  

 

Referent: Paul 

 

 

 


