
 

 

 

 

 

 

 

Beitostølen Vel (BV) 

 

Møtereferat fra styremøtet 14.9.2016 

 

Til stede: Erik Garaas, Paul M. Røthe, Grete-Marit Weea, Hans Petter Fernander og  

Petter A. Knudsen.  

Ikke møtt: Knut Sem 

 

Sak Kommentar          

1 Erik har sjekket på Alltinn at registrering av nytt styre er OK   

    

2 Oppfølging fra forrige styremøte 

 Sentrumsutvikling 

Erik har hatt et møte med Øystein Olav Grønolen som orienterte om de planer 

Grønolen Eiendom har i sentrum. BV er opptatt av at sentrumsløsningene gir god 

trafikkavvikling mv i sentrum. 

 Valdres Hytteforum (VHF) 

 Flere av medlemmene av styret i VHF med VH v/Knut Nes i spissen er svært aktive 

og det er god mailkontakt i styret. Det er pt. ikke planlagt formelle styremøtet.

 På årsmøte i VHF møter 2 representanter fra BV. 

  

3 Eiendomsskatt 

Kommunen har et saksfremlegg pr 8.9.2016 Saksnr 075/16 om Eigedomsskatt i 

Øystre Slidre som er interessant lesning for alle. Erik sender kopi til styrets 

medlemmer. Formannskapet i ØSK ønsker videre utredning om saken. 

BV vil følge med på hvordan eiendomsskatten er tenkt beregnet. 

Slik som i planene for eiendomsskatt i en ny Valdreskommune legger vi til grunn 

at minst 40% av den eiendomsskatten som evt. kommer fra Beitostølen skal 

tilbakeføres til tiltak i det samme området.   

 

4 Løpeforeningen   

 BV ved Erik og Knut møter i styret i Løypeforeningen.  

 Øystein Olav Grønolen er ny formann.  Erik følger opp arbeidet i Løypeforeningen, 

selv om han har problemer med møtene som er første mandag i måneden. 



 

5 Årsmøtet 6.8.2016 

 Styret fortsetter med invitasjon av eksterne foredragsholdere  

 Avisa Valdres inviteres til neste årsmøte     

 Årsmøtereferat sendes Avisa Valdres (AV)       

Sak. Helårsvei over Valdresflya (ref. utkast til brev fra BV) 

 Brevet sendes Øystre Slidre Kommune (ØSK) og AV    

 Sak. Omregulering av friområde til utbyggingsformål 

 BV avgav høringsuttalelse om H1, men ønsker også å gi uttrykk for  

sitt generelle syn på omregulering av allerede regulerte friområder til 

utbyggingsformål. 

 BV følger opp artikkel i AV.        

 

5 BVs sider på internett og Facebook 

 Erik oppdaterer hjemmesider på internett samt BVs Facebooksider. 

Det er ønskelig å kunne tilby de lokale medlemsforeningene å kunne  

legge ut informasjon til sine medlemmer (og andre) på BV’s hjemmesider på 

internett. Erik vil kontakte Dahls Data, som har bistått BV tidligere med å etablere 

en egen «kolonne»: Nytt fra Hytteforeningen SSH osv., for de ulike 

hytteforeningen som sogner inn under BV.  

Her kan styrene i hytteforeningen legge inn informasjon som er  

tilgjengelig for alle. Dette kan omfatte årsmøtereferat og  

informasjonsskriv som sendes ut lokalt.      

 

Informasjon på BV’s Facebookside er viktig, men erfaringen fra sist var  

at selv om vi nådde mange interessenter var det vanskelig å rekruttere 

medlemmer via Facebook. 

 

6  Økonomi 

 BV har pr dato registrert 357 medlemmer. Inntekter er kr 36 480.-  

og har BV et driftsoverskudd på kr 19 000.- pr dato. 

 

7  Møte med representanter for Øystre Slidre Kommune    

Styret i BV forøker å få til et møte med kommunen for å følge opp tre 

hovedsaker: Eiendomsskatt, Helårsvei over Valdresflya og Utbygging. 

Invitasjon sendt ØSK om mulig dato i høstferien. (6. eller 7.10.2016)   

 

8 Møteplan videre 

 Neste møte i BV finner sted hos Erik den 30.1.2017 klokken 1900. 

 

 



9 Kontaktadresser 

 Erik  913 52 887  erik.garaas@gmail.com 

 Knut  913 55 136  knut.sem@online.no 

 Hans Petter 911 36 240  hans.petter@fernander.no 

 Paul  901 32 380  p-mr@online.no 

 Grete-Marit 932 54 725  gmweea@gmail.com 

 Petter  902 08 051  petter@medvindpersonal.no 

 

 

Referent  

Petter A. Knudsen 
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