
 

 

 

 

Referat 
 

Møte: Styremøte  

Beitostølen Vel 

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

Dato : 15.02.2016 

Møteleder:  EG 

Referent: KLE Forfall:  

 

Agenda: 

1. Valg av referent 
2. Referat fra forrige møte 
3. Regnskap 
4. Evt info fra informasjonsmøtet om sentrumsutvikling på Beitostølen 5. 

februar 
5. Orientering om Årsmøte i Valdres Hytteforum 12.2.16. 
6. Informasjon om aktivitet i Løypeforeningen 
7. Oppfølging / status på løpende saker 
8. Eiendomsskatt 
9. Nytt møte – dato 
10. Eventuelt 

 

 

Saksnr

. 
Beskrivelse/oppfølging/vedtak 

1 Referent: Kjersti 

2 Gjennomgang av referat forrige møte: Referatet er godkjent og lagt ut på 
hjemmesiden. 

3 Regnskapet ble gjennomgått.  Det var enighet om å bruke årstallsbenevnelse i 
kolonneoverskrift .  Hans Petter lager nytt oppsett som sendes ut med 
årsmøtepapirene. 

Styret foreslår at kontingenten på 100 kr beholdes. 

4 Sentrumsutvikling på Beitostølen.  Kommunen inviterte til informasjonsmøte 
5.2.2016.  Det var noe kort frist, og ingen i styret hadde anledning til å delta.  Styret 
ønsker å bli holdt orientert.  Det ligger ingen referater tilgjengelig. Erik følger opp med 
sikte på å innhente mer informasjon. 



5 Orientering om Årsmøte i Valdres Hytteforum 12.2.16. 
BV var representert med Nils Herman og Hans Petter.  Det var engasjerte deltagere og 
foredragsholdere, og hytteeiere omtales som ”deltidsbeboere”  i Valdreskommunene.  
Daglig leder i VNK, Jøran Ø Lund foredro om hvor viktig hytteeiere er for kommunene. 

6  Løypeforeningen.  

Erik og Nils Herman orienterte fra styremøtene. De  gav uttrykk for  at styret i 
løypeforeningen med styreleder Kristine Granli i spissen har gjort en utmerket jobb, og 
det er en positiv og god drift av foreningen.   Det skal nå innhentes tilbud på 
løypekjøring fra 2016-2022 og tilbudsdokumenter er lagt ut på beitolangrenn.no.  

7 Løpende saker 
Størrtjednlieheisen:  Styret anser denne saken som lukket, og at kommunen har 
lagt planene på is.  
 
Sikteskive: Det er ikke noe nytt i denne saken.  Beitostølen Vel er bevilgende (kr 
5000). Løypeforeningen er utførende.   
 
Facebook.  Det kommer stadig nye ”likes” på siden.  Det er positivt. 
 
Kontakt med kommunen:  Det har ikke vært kontakt med kommunen i den siste 
tiden.  Det har heller ikke vært saker som har vært aktuelle å ta opp.  
 
 

8 Eiendomsskatt 
Ved kommunesammenslåing i Valdres må eiendomsskatt påregnes å komme.  
Erfaring fra andre kommuner viser at det er stor forskjell i beskatning.  Det er 
derfor viktig å følge med på dette området.  

9 Avtale neste møtedato 
25.04.2016. kl 19.00 hos Erik 

10 Eventuelt 
 
Bygg på Valdresflya. 
Det ligger ikke mye informasjon ute om hva som er besluttet gjort på Flya.  Som 
det fremkommer av vedlagte artikkel fra Oppland Arbeiderblad, vil dette være et 
spleiselag mellom Statens Vegvesen, Oppland Fylkeskommune og Øystre Slidre 
kommune.  Dette er en del av den nasjonale satsingen Nasjonale turistveger. 
 
http://www.oa.no/valdres/valdresflye/nasjonal-turistveg/dette-kan-sta-ferdig-
hosten-2017/s/5-35-173281 
 
Dato for årsmøte 
Det ble besluttet å holde møtet 13. august kl 16.00.  
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