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ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2017 
 

Styret har gleden av å innkalle til årsmøte 

Lørdag 5. august kl 16.00  

Jegersalen, Bergo Hotell, Beitostølen 

   

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og agenda.  

Valg av møteleder og referent 

Valg av medundertegner på årsmøteprotokollen 

2. Årsberetning 2016 – 2017 

3. Regnskap per 31.12.2016. Budsjett 2017. 

4. Fastsettelse av medlemskontingent.  

Styret foreslår uendret kontingent, kr 100 pr år. 

5. Valg av medlemmer til styret.  

Valg av medlemmer til valgkomite. 

       6.  Eventuelt 

 

 

Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på foreningens hjemmesider og årsmøtet vil bli varslet på 

foreningens Facebook side. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt styret innen 15. juli. 

 

Kollektivt innmeldte medlemmer fra Haugsynlie, Lomtjednlie, Stakkstølie Nord, Stakkstølie Syd og 

Tjednbakkhaugen har også møterett. De kan stemme selv, eller gi sin representant fullmakt til å 

stemme for seg. Vi minner om at enkeltmedlemmer må ha betalt kontingent for 2017 for å kunne 

stemme. 

 

Etter den formelle delen av årsmøtet vil Atle Hovi. Adm. dir. Beitostølen Resort AS, fortelle oss om 

Beitostølen og de planer han har for utviklingen av Beitostølen i årene som kommer. 

Beitostølen, 20. juni 2017 

 

Erik Garaas 

Styreleder (sign) 

http://www.beitostolenvel.no/
mailto:post@beitostolenvel.no


Årsberetning 2016 – 2017 for Beitostølen Vel 

 
Styret 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder Erik Garaas, kasserer Hans Petter Fernander, styremedlemmene Knut Sem, Paul Martens 

Røthe og Petter Knudsen, varamedlem Grete-Marit Weea. 

 

Det er avholdt tre styremøter. Styret har hatt jevnlig kontakt per tlf. og e-post.  

Referat og informasjon om styrets aktiviteter finnes på www.beitostolenvel.no 

For egnede saker benyttes også Beitostølen Vels Facebook side. 

 

Økonomi                 

I løpet av 2015 var det 357 (330 året før) som betalte kontingent til Beitostølen Vel, hvorav 226 

(170 året før) var kollektivt innmeldt. Medlemskontingent og andre inntekter var kr 36,480 mot kr 

33,431 året før. Overskuddet ble 10.987 mot kr 12.934 året før. Bankbeholdningen utgjorde kr kr 

117,471 ved årets slutt, mot kr 98.384 året før. Styret har i 2016 støttet Beitostølen Løypeforening 

og Liastølen, begge med kr. 5.000. Tilsvarende støtte er også lagt inn i budsjett 2017. Videre er det 

avsatt kr 5.000 som vårt bidrag til sikteskive på Knaushøgda. I forslag til budsjett for 2017 er det 

også lagt inn midler til markedsføring og tatt høyde for at det kan bli nødvendig med 

konsulentbistand i forhold til utbyggingsplaner mv. 

 

Beitostølen Løypeforening 

Beitostølen Vel er representert i styret i Beitostølen Løypeforening ved Erik Garaas og Knut Sem. 

Løypeforeningens oppgave er å sørge for finansiering av løypekjøringen på Beitostølen. Selve 

kjøringen er etter an anbudsrunde i fjor satt bort til Knut Ole Rudi og Knut Aassveen. På tross av 

vanskelige snøforhold har de klart å lage gode skiløyper så langt snøforholdene har tillatt det, på 

Valdresflya til langt ut i mai. På vegne av våre skiglade medlemmer takker vi dem for innsatsen. 

 

Økonomisk har det imidlertid vært et krevende år for Løypeforeningen. Det skyldes bl.a. at bidrag 

fra private, dvs eiere av hytter og fritidsleiligheter, har sunket i fht året før. Gode skiløyper er en 

svært viktig faktor for at vi skal trives på Beitostølen. Vi ønsker derfor å takke de medlemmer som 

har innbetalt det ønskede beløp til BL. Samtidig vil vi sterkt oppfordre de som har unnlatt å yte sin 

skjerv, om å gjøre det! 

 

Kontakt med Øystre Slidre kommune 

Årsmøtet i fjor vedtok to uttalelser; «nei til helårsvei over Valdresflya» og «nei til omregulering av 

allerede regulerte friområder til utbyggingsformål». Brev med årsmøtets vedtak ble sendt Øystre 

Slidre kommune og omtalt i Avisa Valdres. Avisa ba også om ordførerens kommentar til årsmøtets 

vedtak, Han uttalte at Beitostølen Vel tydeligvis ikke kjente saken vedr omregulering godt nok, og 

inviterte til et oppklaringsmøte. Vi fulgte opp og sendte tre skriftlige henvendelser til ordføreren om 

http://www.beitostolenvel.no/


et møte. Henvendelsene ble bekreftet mottatt, men ordføreren fant dessverre aldri tid til det 

oppklaringsmøtet han inviterte til.  

 

Bakgrunnen for årsmøtets uttalelse var forslag til Reguleringsplanen for Solbakkin og 

Reguleringsplan for H1 (dvs området overfor KIWI). Saken har likevel mer generell interesse fordi 

rådmannen uttalte følgende om omregulering i sin alminnelighet: 

 

Rådmannens samla kommentar til merknadane frå privatpersonar: 

Hytteeigarane er noko delt. Nokon ønskjer på generelt grunnlag ikkje endringar i høve 

situasjonen då dei kjøpte si hytte. Slike haldningar kan vi i liten grad imøtekome, ny 

utbygging er ønska politikk for å skape arbeidsplassar og aktivitet og for å få løyst 

fellesgode-tiltak.  

Andre, ma. velforeningane, viser til at dei har etablert seg i eit område med tiltru til 

reguleringsplanar med regulerte grøntområde til angitte føremål og inntil vegar 

regulert til felles vegar. Rådmannen er samd i at terskelen bør vere høgare for å endre 

regulerte grøntområde enn tidlegare uregulerte LNFR-område. Tilsvarande gjeld 

tilrettelegging for auka bruk av felles vegar med definerte rettigheitstilhøve i plan. Vi 

må likevel tenkje samfunnsmessig kost- nytte. Eventuelle ulemper for enkelte 

eigedommar kan i nokon grad kompenserast i plan gjennom td. tilleggsareal til tomter. 

Her er også ei privatrettsleg sfære der jordskifteretten, andre domstolar eller 

minnelege avtaler kvar for seg eller i kombinasjon kan sørge for rettigheitsavklaringar 

og kompensasjon.  

 

Vi er redd for at omregulering av allerede regulerte friområde til utbyggingsformål vil kunne 

skape usikkerhet og forverre forholdene for hytteeiere som har etablert seg i tro på at vedtatte 

reguleringsplaner gjelder. 

 

Sammen med Stakkstølie Nord Hytteforening og Løypeforeningen har vi deltatt i møte med 

kommunen om skibru over fv 51 der grønn 1 krysser fylkesveien. På møtet ble det 

argumentert for undergang under veien i stedet for en stor skibru over veien. Det synes som 

om kommunen har bestemt seg for at det skal bygges bru. 

 

 

Sentrumsutvikling på Beitostølen 

Kommunen har igangsatt et planarbeid for sentrumsutviklingen på Beitostølen. Dette innebærer 

bl.a. spennende planer for å skape mer «torg» i sentrum, flytte parkeringsplasser mer perifert i 

sentrum og generelt skape en bedre trafikal situasjon og et mer fotgjengervennlig sentrum. Det har 

vært innhentet merknader fra de berørte og det arbeides videre med saken i kommunen. 31. mai ble 

det fremlagt forslag til «Reguleringsplan for Beitostølen sentrum del I.». Beitostølen Vel vil ha spesiell 

oppmerksomhet om denne saken fordi den betyr mye for hvordan Beitostølen sentrum oppleves. 

 

Valdres HytteForum – VHF   

VHF er samarbeidsorgan for hytteforeningene i Valdres kommunene. Erik Garaas er med i styret. 

VHF hadde andre ordinære årsmøte i februar på Fagernes. Beitostølen Vel var representert ved Paul 

Martens Røthe. VHF har kommet godt i gang og har inngått viktig samarbeidsavtale med Valdres 

Natur- og Kulturpark (VNK). VNK er samarbeidsorgan for de seks kommunene i Valdres og sentral 



i det som ”rør seg” i regionen når det gjelder næringsliv, aktiviteter, arrangement og 

merkevarebygging. 

 

Leder i VHF Knut Nes og nestleder Harald Madsen er begge svært aktive og initiativrike og 

fortjener honnør for sin innsats for hyttefolket i Valdres. 

 

Redusert fart 

Her er en gjenganger: Vi har, overfor både Statens Vegvesen og Øystre Slidre Kommune pekt på 

behovet for å redusere maks hastighet fra 80 til 60 km/t fra Beitostølen til Garli. Selv om vi har pekt 

på økende trafikk, flere hytter, farlig kryssing av veien mv. har vi fått avslag på våre henvendelser. 

Det er tydelig at det må skje en eller flere alvorlige ulykker før maks hastighet blir redusert! 

 

Informasjon og verving 

Beitostølen Vel bruker sine hjemmesider og sin Facebookside aktivt for å informere om sin 

virksomhet. Det har imidlertid vært vanskelig å øke medlemstallet særlig mye. Bare en liten del av 

eierne av hytter og fritidsleiligheter er direkte eller indirekte medlemmer. Økt medlemstall er viktig 

fordi det gir oss større tyngde når vi uttaler oss om aktuelle saker. 

 

Styret har diskutert ulike tiltak for å skaffe seg flere medlemmer. Det som tydeligvis fremstår som 

mest effektivt er å bistå med etablering av lokale hytteforeninger i både etablerte og nye hyttefelter, 

og så forsøke å få disse kollektivt innmeldt i Beitostølen Vel. Det er slike kollektive medlemskap 

som har gitt den medlemsveksten som har vært tidligere år. 

 

Skal vi skifte navn? 

Styret har diskutert om navnet Beitostølen Vel er dekkende, i og med at vi i det alt vesentlige 

ivaretar interessene til hytteeiere og eier av fritidsleiligheter, men ikke fastboende eller 

næringsdrivende. Et alternativ kan være Beitostølen Hytteforum. Før vi går til det skritt å foreslå en 

navneendring – som også innebærer at årsmøtet må endre våre vedtekter – ønsker vi å høre hva 

medlemmene synes, bl.a på det kommende årsmøte. 

 

Eiendomsskatt 

Øystre Slidre har vedtatt å innføre eiendomsskatt. De nærmere detaljer rundt skatten er foreløpig 

ikke offentliggjort, men vi vil følge nøye med på denne saken. 

 

Styret i Beitostølen Vel, juni 2016 

 

 

    Erik Garaas    Knut Sem   Hans Petter Fernander 

          sign.         sign.    sign.  

 

 

Petter Knudsen      Paul Martens Røthe  Grete-Marit Weea 

 sign.          sign.    sign. 

 



 

Beitostølen Vel   

     

Regnskap pr.31.12.2016, budsjett 2016 og budsjett 2017  

     

  Regnskap 2016 Budsjett 2016 Budsjett 2017 

Inntekter     

Kontingenter   35 700   32 000   35 000  

Renteinntekter   50   
Norsk Tipping   780   374   700  

Sum inntekter   36 480   32 424   35 700  

Utgifter     

Årsmøteutgifter  5 280    5 500  

EDB/Web   8 324   6 000   6 000  

Gaver   203   2 500   500  

Gebyrer/porto  228   500   300  

Sikteskive     5 000  

Valdres Hytteforum  1 400   1 500   1 500  

Mulig konsulentbistand   5 000   10 000  

Bidrag Liastølen  5 000   5 000   5 000  

Bidrag Løypeforeningen  5 000   5 000   5 000  

Markedsføringstilskudd  58   1 000   5 000  

Sum Utgifter   25 493   26 500   43 800  

Resultat   10 987   5 924   -8 100  

Eiendeler     

Bank   117 471    

Sum   117 471    

     

Egenkapital og gjeld    

Påløpne kostnader  6 400,00    

Annen egenkapital  111 070,93    

Sum   117 470,93    
 

Erik Garaas    Knut Sem   Hans Petter Fernander          

sign.         sign.    sign.  

Petter Knudsen      Paul Martens Røthe  Grete-Marit Weea 

 sign.          sign.    sign. 

 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjente årsberetning 2016-2017, regnskap 2016 og budsjett 2017. 



 

Ove Meidell Lange 

Langviksveien 20 

0286 Oslo 

 

 

 

 

Til   Årsmøtet 2017 i Beitostølen Vel 

 

 

REVISORS  BERETNING 

 

Jeg har revidert årsregnskapet for Beitostølen Vel, som består av balanse per 31. desember 

2016 og resultatregnskap som viser et overskudd på kr. 10 986,52 for regnskapsåret 

avsluttet per denne dato. 

 

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 

rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Beitostølen Vel per 31. desember 2016 og av 

resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne dato i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Oslo, 15.6.2017 

Ove Lange 

 

 

 

 
 



     

Innstilling fra valgkomiteen til styrevalg 2017 

 
Valgkomiteens medlemmer i inneværende periode er Nils Herman Hornnæss, Kjersti Lohne 
Enersen og Tor Hannibal Fossum. 
 

Styreleder Erik Garaas og styremedlemmene Hans Petter Fernander og Knut Sem er på valg. 
De nåværende styremedlemmer er forspurt og villige til gjenvalg. 
 
Valgkomiteen innstiller slik: 
 
Erik Garaas velges som styreleder for et år og Petter Knudsen som nestleder for et år. 
Deretter overtar Petter Knudsen som leder og Erik Garaas som nestleder for siste del av 2-
års valgperiode. 
 
Hans Petter Fernander gjenvelges som kasserer for to år. 
Knut Sem gjenvelges som styremedlem for to år. 
 
 Oslo 20.06.2017 
 
For valgkomiteen 
 
Nils Herman Hornnæss 
 
 
 

Valgkomiteen: 
 
Valgkomiteen består av: 
 
 
Nils Herman Hornnæss (leder) 
Kjersti Lohne Enersen 
Tor Hannibal Fossum 
 
Valgkomiteen ble valgt for to år på årsmøtet i 2016 og er derfor ikke på valg. 
                          


