
 

 

Referat fra styremøtet 30.1.2017  

Til stede: Erik Garaas, Hans Petter Fernander og Knut Sem 

Forfall:   Grete-Marit Weea, Petter A. Knudsen og Paul M. Røthe 

1 Gjennomgang av referatet fra forrige møte 

Referatet ble gjennomgått for å sikre at vi hadde fått med oss alt som skulle følges opp på 

dagens agenda. 

2 Oppfølging mot kommunen  

Erik har ennå ikke hørt fra ordføreren etter at den foreløpige reaksjonen på årsmøtets 

uttalelser om helårsvei og omregulering av friområder. Det kan skyldes at andre vanskelige 

saker i kommunen har krevet all oppmerksomhet. Erik tar ikke noe nytt initiativ nå. 

3 Regnskap 2016 

Det utsendte regnskap viste et overskudd på kr 10 986,52 og bankinnskudd på kr 117 470,93. 

Med et par rettelser i overskriftene kan regnskapet sendes til revisor. 

4 Eiendomsskatt 

Det er ikke kommet fra noe vesentlig nytt om denne saken. Det neste som må skje er at 

kommunen vedtar takseringsregler.  

5 Skibru over fv 51 ved Garli 

Kommunen hadde ikke gjort nødvendig forarbeid før man sendte ut en sak om denne lenge 

annonserte skibrua. Etter reaksjon fra Veivesenet har kommunen beklaget det hele og trukket 

forslaget. Det er dessuten slik at den tenkte skibrua var dimensjonert for mye mindre 

løypemaskiner enn den som det nå kjøres med. Løypeforeningen har derfor skrevet til 

kommunen og foreslår hele bruprosjektet skrinlagt til fordel for en undergang. 

 



 

6 Valdres Hytteforum 

Paul stiller på årsmøtet 3. februar. Foreningen er meget aktiv, men sliter nok litt med å føle at 

den blir hørt i tilstrekkelig grad av kommunene.  

7 Løypeforeningen 

Det har denne sesongen vært problemer med å få inn løypebidraget. Til dels har en del 

bedrifter vært trege med innbetaling, men av større betydning er det at kommunen ble sterkt 

forsinket med utsendelsen av brosjyre til private (fastboende og eiere av fritidsboliger) med 

oppfordring om å betale. Det skyldte en lokal konflikt om en løypetrase som igjen førte til at 

brosjyrens kart ikke kunne ferdigstilles før konflikten var løst. Brosjyren er nå  nettopp sendt 

ut og vil forhåpentlig bedre den økonomiske situasjon betraktelig. Mere snø vil antakelig 

hjelpe på betalingsviljen! 

Det er styremøte i foreningen mandag 6.2. Knut stiller der. 

8 Facebook og hjemmesider 

Det har foreløpig vært lite interesse fra de lokale hytteforeningers side for å benytte seg av 

tilbudet om å legge ut info på BVs hjemmeside. Erfaringen så langt er for øvrig at det er få 

som er innom denne siden. 

9 Tidspunkt for neste møte og årsmøtet 

Neste styremøte er avtalt til 2. mai kl 19.00 hos Erik. Årsmøtet blir som fastsatt i vedtektene 

første lørdag i august, dvs 5. august kl 16.00. Erik bestiller lokaler. 

Østerås 3.2.2017/Knut Sem 


