
 

Beitostølen Vel  

Referat fra styremøtet 2.5.2017  

Til stede: Erik Garaas, Hans Petter Fernander, Petter A. Knudsen, Paul M. Røthe og Knut Sem 

Forfall: Grete-Marit Weea  

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 Notat «Tanker i tiden» fra Petter A. Knudsen 

Notatet ble gjennomgått, med hovedvekt på medlemsverving. Det vil være en fordel om det ble 

etablert flere hytteforeninger, og særlig på nedsiden av fv 51, der det pågår utbygging, bør det komme 

noe. Knut sjekker med Jan Erik Hansen i Hytteplan hva status er, sannsynligvis sier 

utbyggingsavtalene noe om slik etablering. Vi kan evt. hjelpe ved å lage et «reklameskriv» om 

etablering av hytteforening, Petter lager et utkast til det. Det kan også være aktuelt å lage en brosjyre 

som reklamerer for vår forening, men i så fall etter evt. navneendring, jf. punkt 3.  

3 Nytt navn på foreningen? 

Beitostølen Vel er ikke et godt dekkende navn, da foreningen ikke er for de fastboende. Beitostølen 

Hytteforum peker seg kanskje ut som det beste alternativ, men virker nok ekskluderende på 

leilighetseiere. Vi legger opp til en diskusjon om saken på årsmøtet, kanskje også en etterfølgende 

høring. 

4 Eiendomsskatt 

Vi konstaterte at det nok ikke har noen hensikt å klage på selve systemet, men hytteeiere og andre som 

ikke er innbyggere av kommunen må få noe igjen for skatten. Særlig forventer nok mange at den høye 

løypeavgiften må gå kraftig ned med eiendomsskatt. Vi vil naturligvis følge denne saken tett fremover. 

5 Skibru nedenfor Garli 

Kommunens nylige utlysning av anbud på bygging av denne skibrua kom overraskende, bl.a. fordi 

Løypeforeningen hadde tatt opp spørsmålet om en undergang som et sannsynligvis rimeligere 

alternativ. Signaler har dessuten tydet på at brua ikke var aktuell å bygge etter de opprinnelige 

forutsetninger. Nå har hytteforeningen i Stakkstølie Nord fått avtalt et møte med kommunen om et 

mulig alternativ. BV har fått spørsmål om å bidra økonomisk til en utredning om undergang som 



alternativ. Det kan vi gjøre om kommunen signaliserer at den vil avvente en slik utredning og vurdere 

den seriøst. Knut kan sannsynligvis stille på det nevnte møtet, som skal være torsdag denne uka. 

6 Valdres Hytteforum 

Paul refererte kort fra årsmøtet i VHF. 

7 Løypeforeningen 

Denne vinteren har løypene i all hovedsak vært så gode som man kan forvente, tatt i betraktning de 

meget vanskelige forholdene det har vært det meste av sesongen. Løypene på Flya i og etter påsken 

har vært et meget godt tilbud. Løypeforeningens økonomi er imidlertid kritisk, det kommer for lite inn 

av bidrag fra private. 

8 Facebook og hjemmesider 

Det har vært liten interesse fra hytteeierforeningene om å bruke BVs hjemmesider som 

informasjonskilde. 

9 Årsmøte 5.8. 

Ordføreren er invitert til årsmøtet, men har signalisert at han sannsynligvis ikke kan komme. I hans 

fravær tror vi Terje Fahre, som nå er enda mer sentral i videre utbygging på Beitostølen enn før, vil 

være et interessant alternativ. Erik sjekker om Fahre kan komme. For øvrig er Avisa Valdres vedtatt 

invitert. 

10 Budsjett 

Hans Petter hadde satt opp forslag til budsjett for 2017. De endringer vi vil gjøre i dette, er å ta inn 

bidraget på kr 5000 til sikteskive (flyttet fra 2016), plusse på kr 5000 til markedsføring (jf. punkt 2) og 

kr 10000 til støtte for utredning om undergang ved Garli (jf. punkt 5).  

11 Neste møte 

Hvis det er behov for et styremøte til før årsmøtet, er tirsdag 20.6. avsatt som dato for det. 

Østerås, 8.5.2017/Knut Sem     

  


