
 

 

 

 

 

 

Referat 

 

Møte: Styremøte  

Beitostølen Vel 

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

Dato : 23.05.2016 

Møteleder:  EG 

Referent: KLE Forfall:  

 

 

Agenda: 

1. Valg av referent 
2. Referat fra forrige møte 
3. Info fra informasjonsmøtet om sentrumsutvikling på Beitostølen 2. mai 
4. Valdres Hytteforum 
5. Aktiviteten i Løypeforeningen 
6. Oppfølging / status på løpende saker 
7. Høringssvar, Reguleringsplan for H1Nytt møte  
8. Årsmøtet 
9. Eventuelt 

 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak 

1 Referent: Kjersti 

2 Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden, men ble gjennomgått fordi det 
er en stund siden forrige styremøte (15.02.) 



 

 

3 Info fra informasjonsmøtet om sentrumsutvikling på Beitostølen 2. mai 
Erik deltok på informasjonsmøtet. Det var mange fastboende og få hytteeiere 
som deltok. 
Ordfører og Administrasjonen i kommunen presenterte arbeidet og planene.  
Deretter var det gruppearbeid og diskusjon. 
 
Styret fikk en orientering om detaljene på tegningen, og noen anmerkninger ble 
gjort:  
8.  Bridge Overpass – har man tatt høyde for tungtrafikk? 
Parkering: Forslag om rundkjøring og oppkjøring til parkeringsplasser virker 
svært fornuftig.  Færre eller ingen parkeringsplasser på dagens 
«hovedparkering» ved butikkene muliggjør godt tilbud for HC parkering. 
Kollektivtransport: Er det tegnet inn noen p plass for busser?  
 
Styret oppsummerte med at tegningen er realistisk og ser ut til å løse noen av 
parkeringsproblemene.  Dette er et spennende utgangspunkt for et nøkternt 
sentrumsutviklingstiltak.   
 
Erik orienterte om videre prosess: Kommunen vil systematisere innspill og egne 
innspill – returnere til de som har tegnet det. 

4 Valdres Hytteforum  
God aktivitet og god kommunikasjon i styret. 
Det har ikke vært spesiell aktivitet siden forrige møte. 

5 Aktiviteten i Løypeforeningen – Oppdatering ved Nils Herman og Erik 
Nils Herman som går nå ut av styret. Det er ønskelig med fortsatt nært 
samarbeid mellom løypeforeningen og vellet.  Knut stiller seg villig som kandidat. 
 Orientering om anbudsprosess. Det synes som om det har kommet på plass en 
god avtale mht leveransesikkerhet av tjenesten.   Styret i BV er imponert over 
arbeidet som er gjort i Løypeforeningen i denne perioden. Løypene er fine – og 
det har vært god oppdatering med bilder/tekst. Løypeklubben har vært vellykket 
– godt bidrag. 

6 Oppfølging/status løpende saker. 
Er løypekartet på nett korrekt  (Rød 2) fra Smørkoll opp Båtskaret? Trasseen er 
justert ned mot Vinstra.  Knut nærmere på dette og skriver en mail til 
Løypeforeningen dersom det er feil. 

7 Høringssvar, Reguleringsplan for H1. Varsel om oppstart av planarbeid 
og planprogram, offentlig ettersyn. 

 
Utkast til brev til kommunen ble behandlet.  
 
Styret gir sin tilslutning til utkastet - med mindre endringer under pkt 2. og 

pkt 3. Brevet sendes kommunen og legges ut på BV hjemmeside i 
kveld. 



 

 

8 Årsmøtet 
Endret møtdato fra 13.8 til 6.8 
Opprinnelig foredragsholder sa nei etter purring. Bjørn Jacobsen er kontaktet og 
har bekreftet.   
 
Årsmøtepapirene ble gjennomgått og godkjent med noen mindre justeringer. 
 
Forslag til budsjett 2016 ble gjennomgått. Dette skal fremlegges til godkjenning 
på årsmøtet. Styret foreslår at det i budsjettet legges inn støtte til 
Løypeforeningen, Liastølen og Sikteskive - hver med 5 000,-.   Totalt 15 000,-. 
 
Valgkomitéens innstilling ble gjennomgått.  Det trengs en person til i valgkomité 
til neste år.  Nils Herman undersøker med aktuelle kandidater.     

9 Eventuelt 
Bygging på Valdresflya.  Det foreligger ingen ny informasjon om bygging, 
konsept og utforming. 
Erik henvender seg til Avisen Valdres med forespørsel om de vet noe om saken. 

 


