Referat
MøtE:

Årsmøte BeitostølenVel

Dato:

06.08.2016

i Beitostølen
vel samt
Tllstede: Ca35 medlemmer
noengiestersom ikkehadde
stemmerett.I alt ca40 fremmøtte.

Agenda(som utsendt i årsmøteinnkalllng)
1.
5-20{6
og budsiett 2016
2 . Regnskappr 31.12.20'15
3. Fastsettelseav medlemskontingent
4. Valg av medlemmertil styret
Valg av medlemmertil valgkomite
I etterkantav utsendingav agendaer det meldt inn en sak til styrets formann:
Reguleringssak(Omregul€ringHlE. v/ Peter Paaske
Etter den formelle delen av åFmøtet orienterteBiørn B, Jacobsenom

Beitostølen

Referent:KjerstiLohneEnersen
Møteleder:ErikGaraas
OddVedeld
Som innledningtil behandlingav årsberetning
orientertestyrelederom saker
som styretharjobbetmed.
Dennesakenregnesnå som avsluttet,og styretsierseg
StørrtJednlieheisen:
tilfredsmedat byggeplaner
syneså ha blittskrinlagtfra kommunensside.
SontrumsuUikling:Det harværtavholdtto åpnemøterpå Beitostøleni vår.
Styretsformanndeltoki møtet2.mai. Styretsformannorienterteom foreslåtte
løsninger.Det ble noe diskusjonom enkeltpunKer.
fra 80
Trafikksikkerhet:Det harværtgjortforsøkpå å få redusertfartsgrensen
på
km/ttil 60 km/t strekningenBeitostølen
sentrumtil Garli. Styrethar kontaktet
mangeinstanser,men har ikkefått gehørfor sineinnspill.
i fleresaker.
Høringsinstans:styrethar det sisteåretvært høringsinstans
Kommunikasjonmed kommunen:Det har ikkeværtsakersom har krevd
særmøtermedkommunendet sisteåret.

c'.-

fra styretsside,
Løypeforeningen:Det harvært storfokuspå løypeforeningen
løypeforeningens
styre.Styret
i
ogEeitostølenVel har hattto styremedlemmer
på
giort
både
i løypeforeningen
ei godtfomøydmeddet arlceidsom er
og i fofiold til løypekjøring.
organisasjonssiden
trengerhøyereinntekterenn den har i dag
Løypeforeningen
Dei'kjøres17bkmløypenett+ løypenepå Valdresflya.Det er urealistiskå
videreføreaktivitetenpå dette nivåetdersomdet ikke kommervesentligobidrag
fra hytteeiemesside.
til løypeforeningen
Eiendomsskatt:Det er foreløpiguavklartom kommunenvil beslutteå innføre
tilføres
eiendomsskatt.Om det blir aktuelt,må det passespå at skattepengene
tiltaksom kommerhyfteeieretil gode.
organfor hytteog fritidsboliger
Valdres Hytteforum:Detteer et interkommunalt
i
i regionen,og fungererbl.a.som et kontaktorganfht sakersom gjelderalle
kommunenei Valdres.
Helårsveiover Valdreeflya:Styretsformannorienterteom dettesomen mulig
sak i åretsom kommer.Styretvil følgeopp dersomdettekommersom et
forslag.Sakenbletatt opp igienetterforedragettil BjømB. Jacobsen'og styret
kunnekonstatereat det var et enstemmigårsmøtesom gikk i mot helårsveiover
Valdresflya.Styretsleder konstaterteat dette var et godt utgangspunktfor det
viderearbeidmedsaken.
2.

blesodkjent.
Arsberetninqen
Regnskap20.|5og Budsiett2016.
ble
oggodkjent.Revisjonsberetning
blegjennomgåft
og budsjett
Regnskap
fremlagt.

3.

FastsetteEe ay medtemkontingent Styretsforslag om uendretkontingentpå
kr 100ble vedtatt.

4.

Valgav medlemmoltil styret:
blegodkjent:
torslagtil nyestyremedlemmer
Valgkomiteens
(2 år,styremedlem)
PaulMartensRøthe(gjenvalg)
(2 år,styremedlem)
PetterKnudsen
Weea(2 år,varamedlem)
Grete-Marit
varikkepåvalgi år og
ErikGaraas,KnutSemog HansPetterFemander
fortsetteri styret.
blegodkjent.
Forslagtil nyvalgkomitå
(leder)
NilsHermanHonræss
TorHannibal
Fossum
KjerstiLohneEnersen
somrevisor
OveMeidellLanqebleqienvalEt
Hl
Omregulering
for berøfte
oppleves
omhvordanomreguleringsplanen
PeterPaaskeorienterte
bledet
i
dette
i
saken'
Med
balgrunn
skjedd
har
og hvasomtidligere
hyfteeiere
forslag:
lagtfremfølgende
til
motat allerederegulertefriområderomreguleres
Styretprotesterer
utbyggingsformå1.
i H1i samrådmedberøtqh$gg!e!q-følqeropputviklingen
Stvret
/7

!/

