
 

 

 

 

Referat 
 

Møte: Styremøte  

Beitostølen Vel 

Tilstede: Styreleder: Erik Garaas 
Nils Herman Hornnæss,  
Kjersti Lohne Enersen, Hans Petter 
Fernander 
Knut Sem, Paul Martens Røthe 

Dato : 26.10.2015 

Møteleder:  EG 

Referent: KLE Forfall:  

 

Agenda: 

1. Valg av referent 
2. Referat fra forrige møte 
3. Oppfølging / status på løpende saker 
4. Løypeforeningen 
5. Valdres Hytteforum 
6. Nytt møte – dato 
7. Eventuelt 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak 

1 Referent: Kjersti 

2 Gjennomgang av referat forrige møte: Godkjent 

3 Oppfølging/status løpende saker: 
 
Registrering i Brønnøysund er gjennomført  
  
Størtjednlieheisen – orientering v/Nils Herman.  Intet nytt har hendt. Styret vil holde 
seg orientert videre fremover. 
  
Fartsgrensen i FV 51 -  orientering v/Erik 
Erik har vært i kontakt med kommunen. 

1. Utkjøring fra Stakkstøllie er privat vei og kommunen vil ikke gjøre noe med den. 
2. Veien utenfor Peppes er privat grunn.  Kommunen vil heller ikke her gjøre noe. 

  
Utviklingen i sentrum  
 Intet nytt.  Kjersti har ansvar for å følge opp. 

1. Behov for busskur? 
2. Status på prosjekt sentrumsutvikling. 



 
Bjellbølstølen – Paul har vært i kontakt med aktørene som driver aktivitetssenteret 
med hester.  Denne driftes med full aktivitet, og det er ikke planlagt ytterligere 
reduksjon av arealer. 
  
Facebook og hjemmesider v/Erik.  Sidene er oppdatert og relevante saker legges ut.  
Det ville være ønskelig med mer besøk på hjemmesiden, men den fungerer uansett 
som et sted man finner informasjon og dokumentasjon over aktiviteten. 
 
Sikteskive  
BV  vil gi støtte til sikteskive når man har fått forelagt en konkret plan. Nils Herman og 
Erik har fått fullmakt fra styret om å bevilge støtte innenfor rammene som er gitt av 
styret. 
 
Skiltforurensning  
Knut har vært i kontakt med vegdirektoratet.  Det må søkes i hvert tilfelle, men det er 
vanskelig å spore hver enkelt sak og avklare om hvert enkelt skilt er lovlig satt opp.  Erik 
gjør en videre undersøkelse rundt regelverk. 
 
Søppelplass som er etablert langs riksveien 
Valdres kommunale renovasjon har levert en begrunnelse for at disse er lagt der de 
ligger.   
 
Kontakten mot kommunen (ordfører/rådmann)  
Det har ikke vært kontakt mellom styret i BV og kommunen i den siste perioden. 
Erik tar kontakt og avtaler møte.  
 
Reguleringsplan for Solbakkin. 

Knut har utarabeidet høringssvar. Dette  har vært behandlet i mailrunde og høringssvar  
er sendt.  
 

4 Løypeforeningen  
Referatene fra styremøtene ligger ute på deres nettside.   
Det jobbes med å få inn penger.  Tilskudd fra kommunen  (pr kjørt km) er lavere enn 
mange andre destinasjoner.  
 
Løypene blir bedre samtidig som tilskudd fra private synker.  
For å øke tilskudd fra private, sendes det nå ut mail til 1800 adresser der man gir et 
bidrag til “Løypeklubben”.  Som medlem i Løypeklubben får man mange goder (rabatt i 
butikker og servicebedrifter på Beitostølen). 

5 Valdres Hytteforum - oppdatering ved Erik og Nils Herman 
Det er stor aktivitet i Hytteforum.  
Valdres Lokalmedisinske senter – representert i brukerforum. 
 

6 Avtale neste møtedato 
08.02.2016. kl 19.00 hos Erik 

7 Eventuelt:  Intet meldt inn 

 

 


