
 
 
 
 
 
Referat fra styremøtet i Beitostølen Vel 26. februar 2018 
 
Til stede: Erik Garaas (styreleder), Petter Knudsen, Knut Sem, Hans Petter Fernander, Grete-
Marit Weea, Paul M. Røthe 
 

1)  Referent:  Grete-Marit ble valgt. 
 

2) Referat fra forrige møte 
Erik gikk igjennom referat fra forrige styremøte. Dette er tidligere godkjent og ligger 
på hjemmesiden til BV. 

 
3) Eiendomsskatt 

Da vi ikke får fullstendig informasjon fra kommunen før 1. mars 2018, kommer 
vi tilbake til saken på neste møte. 
Skattelistene legges ut på kommunens hjemmeside 1. mars. Erik legger ut 
informasjon på Facebook så snart skattelistene er klare. 

 
4) Beitostølen sentrum 

Da det er ønskelig med ytterligere informasjon vedr planer/aktivitet i Beitostølen 
Sentrum, vil styret prøve å få Terje Fahre til å komme på årsmøte ti BV og orientere 
om saken. 

 
5) Samferdsel 

    -Årsmøte og styret er klart negative til helårsvei over Valdresflya 
    -Fv51 blir nå vinterbrøytet til Bygdin. Styret er godt fornøyd med denne løsningen. 
    -planer for erstatning etter Vandrerhjemmet på Valdresflya er vedtatt.  Oppstart     
               vår 2018 

-Skibrua over Fv51er nå ferdig og i full bruk.  Styret synes dette ble en god løsning og      
  langt bedre enn vi fryktet. 

   
        6)   Størtjednlie 
       De gamle planene ang Størtjednlieheisen er nå å anse som døde og forlatte. 
       I følge informasjon fra Tord Rogne og arealplanlegger vil det ikke bli bygget på  
              oversiden av veien. Styret er godt fornøyd med denne avklaringen. 
 

6)   Medlemsverving 
Verving av nye medlemmer til BV går litt trådt, selv om informasjonsaktivitet mv er   

  trappet kraftig opp. Ingen respons på utspill i fht utbyggerne i de nye 
hytteområdene.  Vil se hva vi kan få til i fht sameier etc. 



   
       7)    Løypeforeningen 

Generell oppfatning i styret at løypene har vært bra i år, og at vi setter pris på de  
 daglige førerapportene og løypemeldingene. Det har vært mottatt en henvendelse  
 om unødig løypekjøring. Saken ble diskutert og Erik besvarer henvendelsen. 

 
  Knut orienterte fra styret i Løypeforeningen: 

Løypeforeningen (BL) har laget en årsplan for sesongen 2017/18. Det mest    
interessante i den er at det er lagt opp til et infomøte med kommunen i mars, der   
økonomien åpenbart blir det viktigste tema. I BLs strategisk plan fram til 2018 står   
bl.a. at “... de nærmeste løypene kan tas i bruk etter et lite snøfall (10 cm)”. Det  
legges ellers opp til at det på Flya skal være tidligløyper i oktober og vårløyper i  
mai/juni.  

  
I referatet fra styremøtet i februar står det at likviditeten er tilfredsstillende. 
Innbetaling fra næring og sameier er bra, men fra private ligger den bak budsjettet. I 
den forbindelse ble den vinklingen som støtte til løypekjøringen i Valdres (vedlegget 
til Valdresmagasinet) hadde fått, kritisert: Den var primært fokusert på økonomien 
sett fra løypekjørernes side. 

  
Knut hadde vært i kontakt med flere av sameiene, da det så ut til at en del 
innbetalinger ikke hadde kommet. Her hadde det nok vært noen misforståelser. Det 
er ikke lett å skaffe seg nøyaktig oversikt over sameiene og hvilke bestemmelser de 
har mht. å støtte BL!    

  
For inneværende sesong har BL budsjettert med kr 55000 pluss kr 300000 til drift og 
kr 400000 til utbedring. (Utbedring gjelder både løyper og stier.) Kr 55000 er omtrent 
det “normale” løypetilskuddet fra kommunen de siste år, de ytterligere kr 700000 
anser BL som en passelig sum etter innføring av eiendomsskatt. Det er ikke klart i 
hvilken grad disse beløpene har vært kommunisert med kommunen. Først når det – 
og ikke minst hva kommunen tenker om støtte i årene fremover – er klart, kan BL ha 
en mening om hva løypeavgiften for neste sesong bør være. Det er for øvrig slik at 
kommunen bidro med ca. kr 120000 mer i forrige sesong enn det var budsjettert 
med, for å dekke opp for et potensielt underskudd. 

   
Knut nevnte at det etter endringene med løypenettet (navn- og fargeendringer) var 
en del feil i beskrivelsene i løypekartet. Han hadde gjort Knut Aassveen, som skal 
følge opp overfor dem som trykker, oppmerksom på det. Det er også andre 
forbedringspunkter med kartet som Knut vil komme tilbake til. 

 
       8) Vedtektsendringer 
      -  Styret vil foreslå navneendring fra BV til det noe mere tidsriktig og dekkende   
              Beitostølen Hytteeierforening på det kommende årsmøtet. 
         Erik vil forsøke å lage en litt mere moderne logo 
 

- Styret ønsker å endre vedtektene slik antall styremedlemmer skal være fra 5 til 7. 
Ordningen med varamedlemmer til styret bortfaller dermed. 



 
      9) Regnskap 2017 

Hans Petter har utarbeidet regnskap som ble fremlagt og godkjent av styret.  
             Regnskapet fremlegges for revisor. Hans Petter utarbeider forlag til budsjett til  
             neste styremøte 

 
       10)  Facebook og hjemmesider 
              Facebooksidene oppdateres hyppig med saker som antas å være av interesse for  
              hyttefolk på Beitostølen. Hjemmesidene oppdateres etter behov. Det er åpnet for at  
              lokale hytteforeninger kan legge ut informasjon på BVs hjemmesider Kun en forening    
              har benyttet denne muligheten en gang. 
        
     11)  Neste styremøte  
             Er avtalt hos Erik 28. mai kl 19-2. Det ble også avtalt et styremøte på Beitostølen  
             kvelden før årsmøtet som avholdes 4. august 2018. 
  
       12)  Eventuelt 
               Ingen saker under eventuelt. 
 


