
BEITOSTøLENVEL

REFERAT F'RAÅRSMøTET 8. AUGUST 2015.

Innledning

Årsmøtet 2015 i Beitostølen Vel ble holdt i Villmarksalen på Bergo Hotel. Det var 32
medlemmer til stede, inkludert 6 fra stlret.

Styreleder Nils Herman Homnæss (NIIH) ønsket velkommen og konstaterte etter forespørsel
at møtet var lovlig innkalt.

Erik Garaas (EG) ble valgt til møteleder og til å underskrive referåtet sammen med Ragnar
Andersen. Hans Petter Femander og Paul Martens Røthe ble valgt til referenter.

1. Årsberetning2ll4 - 2015

Beretningen ble kommentert av NHH og EG som innledningsvis pekte på at Vel'ets nye
hjemmesider fungerte bra og var godt mottatt av brukeme. Det tekniske opplegget er foretatt
av lokale krefter.

En ny hytteeierforening, Stakkstølie Syd, er etablert med Petter Knudsen som leder. Den
foreløpige oppslutningen er 75 hytter/medlemmer.

Beitostølen Løypeforening, under sin nye leder Kristine Grarili, har hatt et godt driftsår med
mange nye og positive tiltak. Økonomien kunne imidlertid vært bedre, og det må forventes
bedre betalingsvillighet fra brukeme.

Heisplanene i Sørrtjednlie har vært en gienganger i kontakten med kommunen. Kommunen
har nå innhentet en ekspertuttalelse fra et arnerikansk konsulentfirma som er spesialister på
alpinanlegg, og uttalelsen fraråder bestemt å bygge den planlagte heisen. Det er å håpe at
kommunen tar hensyn til rådene, men styret vil ha saken under nøye observasjon. NFIFI
nevnte at kontakten med kommunen ikke hadde vært så hyppig og god som planlagt bl.a.
fordi ordfører Melbybråten hadde hatt et langt sykefravær.

Kommunen og veivesenet har ikke imøtekommet ønsket fra BV om nedsatt fartsgrense opp
mot Garli, men trafikksituasjonen er noe avliulpet ved at gangveien er blitt nyasfaltert. Fra
salen ble det bedt om oppfølgring av denne saken" for det er farlig å krysse veien i området
ved søppelkassene nær Stakkstøvegen. Styret vil følge opp dette.

NFIII nevnte kort noen saker som Vel'et vil være opptatt av fremover:

- Hyttene bør være merket med veinummer. Ikke minst pga ambulansekjøring.
- Lokale hytteforeninger vil ta initiativ til feiing av skorsteinspiper i kommunal regi.
- Fastavgiften på strøm er tatt opp. El-verket viser i et svar til høye kostnader i et tynt

befolket område, og de fastslår at prisen er den samme for hyner og privatboliger.
- BV har støttet to lokale tiltak: Løypeforeningen og Liastølen med 5.000 kr hver. Den

sistnevnte er eneste gienværende støl i sentrumsområdet, og de sliter med dårlig
økonomi. Derfor var det blitt gitt anledning til å legge ut informasjon og
betalingsblanketter på årsmøtet, og NHH håpet på god oppslutning. Fra salen ble dette ".u-



støttet med henvisning til at den vemede Bjellbølstølen nå er revet uten informasion til
BV eller i pressen.

- En såkalt sikteskive eller fotomontasje er planlagt montert på Knausehøgde. BV vil
bidra til å få dette realisert.

- EG pekte på at Valdres Hytteforum vil kunne få større betydning i forbindelse med
planene om kommunesammenslång.

Fra salen ble det henstilt til BV om å gjøre noe med "skiltforurensningen" i forbindelse med
nye byggefelt. Det fremkom også ønske om et venteskur på bussholdeplassen. BV bør også
følge opp saken med Bjellbølstølen overfor kommunen. Offentlige instanser må ta ansvar for
at ikke alle opprinnelige miljøfaktorer forsvinner fra Beitostølen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent

2. Regnskap og budsjett

Kasserer Hans Petter Femander gikk giennom regnskapet for 2014 som viste et overskudd på
vel kr 12.000,-. Regnskapet og det utsendte budsjett ble enstemmig godkjent.

3. X'astsettelseav nnedlemskontingent.

Styrets forslag om uendret kontingent, l<r. 100,-, ble enstemmig godkjent.

4. Valg

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon. Styret har dermed denne
sammensetning:

Erik Garaas, styreleder (valgt for to år)

Nils Herman Homnæss (på valg 2016)

Hans Petter Femander (valgt for to år)

Kj ersti Lohne Enersen (på valg 20 1 6)

Knut Sem (valgt for to år)

Paul Martens Røthe, varamedlem (på valg i 2016)

Som revisor ble valgt Ove Lange. Valgkomiteen, bestående av Ragnar Andersen (leder)
(Tiednbakkhaugen), Knut Marius Karlsen (Stakstølie Nord) og Erik pettersen (Lomtjednlie),
er på valg i 2016. Ragnar Andersen henstilte til medlemmene av BV om å forslå til kandidater
til fremtidige valg.

Årsmøtet hevet.
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Beitostølen 10. august 2015

styreleder
Paul M. Røthe



BEITOSTØLEN I DAG OG I MORGEN

Etter årsmøtets formelle del kåserte direktør i Beitostølen Resort, Atle Hovi, om den aktuelle

og fremtidige situasjon for Beitostølen. På entusiastisk og engasjercnde vis fortalte han at det

a.Lides ut fra følgende visjon: Beitostølen skal være Norges ledende helårsresort.

For å oppnå dette, må det slås vakt om fire 'tjømesteiner":

l. Besseggen.
Beitost;len er inngangsporten til Jotunheimen, og Besseggen er det store
trekkplasteret. Dei er 50.000 som går Besseggen hvert år, som som Atle Hovi sa:

Disse trenger gjeme dn ovematting på vei inn og 6n når de kommer tilbake, og bare

det utgiør 100.000 ovemattinger.

2. Opplevelser.
Dåfer ik*e lenger nok for folk bare å ovematte på hotell eller hytter og å gå på tur.

Det må tilrettelegges for opplevelser. Rundt sentrum er det en rekke aktiviteter og det

arrangeres temauker med musikk, helse, idrett m.m. Rett etter årsmøtet spilte oslo

Filharmoniske orkester i alpinbakken, en ny begivenhet dette året. Et annet nytt tilbud

i området er klatreveggen i bratthenget på synshødn ved Bygdin. Det har blitt en

meget populær aktivitet. En ny, merket sti til Rasletind har også slått an hos de

besøkende.

3. Snø.
Beitostølen har en stor fordel i at det normalt er snøsikre vintre. I tillegg har man

opprettet et snødeponi nede ved skistadion, og i følge Hovi er det gull verd. For Hovi

gruppen anslo han verdien til 3 mill. koner rett på bunnlinjen i regrskapet. Dette

innå6ærer at det bare er to måneder av fuet man ikke kan bruke skiene på Beitostølen

eller Valdresflya.

4. Valdresflya
Hovi hadde stor tro på Valdresflya som nasjonal turistveg og på det anlegget som skal

bygges der hvor Ungdomsherberget ligger. Anlegget blir mindre enn opprinnelig
tenkt, men det blir ei flott senter til 30 mill. kroner. I og med at det kjøres opp løyper

der oppe, blir Flya et turiststed nesten hele aret.

Mange tror at Beitostølen primært er et vintersted, men Atle Hovi pekte på at juli er deres

beste-måned. Mai og oktober er de stilleste. Han rettet også opp en annen misforståelse- om at

hytteeierne .stjal- marked fra hotellbedriftene. -Tvert i mot", sa han, "hytteeieme er våre

båste kunder". Det begrunnet han med at de benytter festaurantene, de feirer åremålsdager på

hotellene og de får gjester som må innlosjeres på ovemattingsstedene. Han konkhderte med

at det er totaltilbudei som giør en resort tiltrekkende: Natur, stier, løyper, alpintilbud,

opplevelser, shopping, tilbud for bam, sykkelveier m.m.

Fra salen ble det pekt på at Raudalen har store muligheter som ikke er utnyttet. Med litt ekstra

innsats kan området konkurrere med Hemsedal for de mer øvede alpinistene. Atle Hovi sa at

man var i gang med planer, og at det i første omgang skal bygges et antall rimeligelytter i

området. f1 spø.smal om Bjeilbølstølen svarte han at etter en litt tung periode for Hovi-

gruppen, ble sølen solgt. Ny eier klarte å omgiøre et kommunalt vedtak om vern, så nå blir
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det bygget leiligheter på tomten. stølen blir visstnok flytæ! men Atle Hovi uttsyktc også
bekymring for at alle miljøfaktorer forsvinner fra sentum.
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