
 

 

 

Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no 

 

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 
 

Styret har gleden av å innkalle til årsmøte 

Lørdag 8. august kl 12.00 

Villmarksalen, Bergo Hotell, Beitostølen 

 

   (NB: Merk tidspunktet som er fastsatt som følge av Symfonikonserten på Beitostølen kl 15.00).  

 

Saksliste: 

1. Årsberetning 2014 – 2015 

2. Regnskap per 31.12.2014. Budsjett 2015. 

3. Fastsettelse av medlemskontingent.  

Styret foreslår uendret kontingent, kr 100 pr år. 

4. Valg av styre.  

Valg av revisor.  

Valg av valgkomite.  

 

Etter den formelle delen av årsmøtet vil Atle Hovi kåsere om Beitostølen 

 

Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på foreningens hjemmesider og sendt 

medlemmer med kjent e-postadresse 14 dager før årsmøtet avholdes.. Saker som 

ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt styret innen 15. juli. 

 

Kollektivt innmeldte medlemmer fra Haugsynlie, Lomtjednlie, Stakkstølie Nord, Stakkstølie 

Syd og Tjednbakkhaugen har også møterett. De kan stemme selv, eller gi sin representant 

fullmakt til å stemme for seg. Vi minner om at enkeltmedlemmer må ha betalt kontingent for 

2015 for å kunne stemme. 

Beitostølen, 15. juni 2015 

 

Nils Herman Hornnæss 

Styreleder (sign) 

http://www.beitostolenvel.no/
mailto:post@beitostolenvel.no


Årsberetning 2014 – 2015 for Beitostølen Vel 

 
Styret 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder Nils Herman Hornnæss, kasserer Hans Petter Fernander, nestleder Erik Garaas,  

styremedlem Knut Sem og Kjersti Lohne Enersen, varamedlem Paul Martens Røthe. 

 

Det er avholdt seks styremøter. Styret har hatt jevnlig kontakt per tlf. og e-post.  

Referat og informasjon om styrets aktiviteter finnes på www.beitostolenvel.no 

For egnede saker benyttes også BV’s Facebook side. 

 

Økonomi 

I løpet av 2014 var det 304 som betalte kontingent til Beitostølen Vel (BV), hvorav 170 var 

kollektivt innmeldt. Overskuddet ble 12.968. Bankbeholdningen utgjorde kr 87.150 ved årets slutt. 

Vi tok kostnadene for utvikling av ny hjemmeside i 2014. På styremøte 15. juni besluttet vi å støtte 

Beitostølen Løypeforening og Liastølen; begge med kr. 5.000. 

 

Stakkstølie Syd Hytteforening 

Foreningen ble startet i påsken. 75 hytter er registrert som medlemmer – samtlige er kollektive 

medlemmer av BV. Meget gledelig og vi ønsker den nye foreningen velkommen og lykke til. 

 

Beitostølen Løypeforening 

BV er representert i Beitostølen Løypeforening ved Erik Garaas. Under sin nye leder Kristine 

Granli har BL hatt en meget bra sesong med mange gode tilbakemeldinger. Derfor finner vi det 

riktig å takke de medlemmer som har innbetalt det ønskede beløp til BL. Samtidig vil vi sterkt 

oppfordre de som har unnlatt å yte sin skjerv, om å gjøre det! 

 

Kontakt med Øystre Slidre kommune 

Grunnet ordførerens sykdomsfravær sist høst og i vinter, har kontakten med kommunen vært liten. 

Møter har blitt avlyst/utsatt og vi ser frem til å få på plass de avtalte rutiner. 

 

Kultur 

Øystre Slidre kommune iverksatte et stedsutviklingsprosjekt på Beitostølen. BV ble i september 

2014 invitert til å delta i referansegruppen for næring. Gruppen besto av repr. fra kommunen, lokale 

næringsdrivende og hytteeiere. Kjersti Lohne Enersen representerer hytteeierne. 

Det har ikke vært møte i gruppen i år, men det kom et innspill fra kommunen om å se på etablering 

av kulturhus på Beitostølen. BV har i et høringsnotat stilt seg positiv til kulturhus, men på visse 

betingelser om bl.a. arkitektur og parkeringsareal. 

Den 20. nov. var BV representert i en workshop på Tingvang for å jobbe med konsept for et mulig 

kulturhus på Beitostølen. Vi er ikke kjent med at det har skjedd noen videre utvikling om tema. 

 

http://www.beitostolenvel.no/


Størrtjednlie 

I fjor høst ble det signalisert at reguleringsplan var på trappene. Den foreligger ennå ikke.  

Vi er kjent med at kommunen behandlet saken på formannskapsmøte torsdag 11. juni. 

Formannskapet diskuterte et bestilt memorandum utarbeidet av International Alpine Design. De har 

gått grundig til verks og gitt en analyse av prosjektet. Konklusjonen er helt klar. Prosjektet 

anbefales ikke. Vi tar det til etterretning. Rapporten er å lese på flg. link:  

 

http://www.oystre-

slidre.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=2015003101&dokid=70472&ver

sjon=1&variant=A&ct=RA-PDF 

 

Så lenge reguleringsplan ikke foreligger, har vi ikke noe konkret å forholde oss til. Men vi følger 

saken med stor interesse. 

 

Valdres HytteForum – VHF   

VHF er samarbeidsorgan for hytteforeningene i Valdres kommunene. Erik Garaas er med i styret. 

VHF hadde første ordinære årsmøte i påsken på Fagernes. BV var representert ved både Erik 

Garaas og Nils Herman Hornnæss. VHF har kommet godt i gang og har inngått viktig 

samarbeidsavtale med Valdres Natur- og Kulturpark (VNK). VNK er samarbeidsorgan for de seks 

kommunene i Valdres og sentral i det som ”rør seg” i regionen når det gjelder næringsliv, 

aktiviteter, arrangement og merkevarebygging. 

 

Dette ble så fulgt opp med ordførermøte den 20. mai. Ordførerne møtte oss representantene for 

hytteeierne fra fem av kommunene. Nils Herman Hornnæss møtte for oss. Dessverre fikk ordfører 

Kjell Berge Melbybråten forfall på kort varsel. I hans sted møtte varaordfører Magnhild Strand. 
Leder Marit Blomlie i VNK var møteleder og referent. 

 

Redusert fart 

Statens Vegvesen ville ikke etterkomme vår begrunnede anmodning om redusert fart mellom 

sentrum og Garli. Vi registrerer med glede at det er besluttet å utbedre og asfaltere gang- og 

sykkelveien opp til Garli. Den vil trolig bli mer attraktiv for brukere av alle slag.  

 

Snøskuterkjøring 

BV vil gi kommunen honnør for beslutningen om ikke å delta i pilotprosjektet ang. fritidskjøring 

med snøskuter i fjellet. 

 

 

Styret i Beitostølen Vel, juni 2015 

Nils Herman Hornnæss   Erik Garaas  Hans Petter Fernander 

 sign.         sign.   sign.  

 

Kjersti Lohne Enersen  Knut Sem  Paul Martens Røthe 

 sign.          sign.   sign. 
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Beitostølen Vel 

 

Regnskap pr.31.12.2014, foreløpig regnskap 15.06.15 og budsjett 2015 

 
       Regnskap 2014 Budsjett 2015        Regnskap 15.06.15 

Inntekter 

Kontingenter 30 400,00 30 000,00 32 900,00 

Renteinntekter 92,00 80,00  

Norsk Tipping 863,55 516,00 331,20 

Sum inntekter 31 355,55 30 596,00 33 231,20 

Utgifter 

Årsmøteutgifter 4 315,00 6 000,00  

EDB/Web                     12 581,92 1 192,00 2 212,00 

Gaver 321,00 500,00  

Gebyrer/porto 727,00  222,00 

Valdres hytteforening  1 500,00 1 520,00 

Bidrag Liastølen  5 000,00  

Bidrag Løypeforeningen  5 000,00  

Diverse 443,00 1 000,00 135,00 

Sum Utgifter 5 806,00 20 192,00 4 089,00 

Resultat                   12 8967,63 10 404,00 29 142,20 

Eiendeler 

Bank 87 150,21  114 592,00 

Sum 87 150,21  114 592,00 

 
Egenkapital og gjeld 

Kortsiktig gjeld   1 700,00 

Utestående contingent 

Annen egenkapital 87 150,21  116 292,00 

Sum 87 150,21  

 

 
  



Til                                                                                                                         23.03.2015 

Styret Beitostølen Vel 
 
 
Valgkomiteens innstilling til styrevalg  på årsmøtet 2015 
 
I henhold til referatet fra årsmøtet i 2014 er følgende styremedlemmer på valg i 2015. 
Kjersti Lohne Eriksen 
Hans Petter Fernander 
Knut Sem 
 
Det skal også velges ny styreleder etter Nils Herman Hornnæss, som er valgt for  
ett år som styreleder og to år som styremedlem. 
 
Valgkomiteen er i utgangspunkt meget fornøyd med det sittende styre. 
 
Erik Garaas har sagt seg villig til å stille til valg som styreleder for to år. 
Hans Petter Fernander og Knut Sem stiller til valg for en ny to års periode og 
Kjersti Lohne Eriksen er villig til å stille til valg som styremedlem for ett år. 
 
Valgkomiteen innstiller: 
Som styreleder:              
Erik Garaas (2 år) 
Som styremedlemmer: 
Knut Sem (2 år) 
Hans Petter Fernander (2 år) 
Kjersti Lohne Eriksen (1 år) 
 
For valgkomiteen 
Ragnar Andersen                                


