
Beitostølen Hytteforening 

Møtereferat styremøte 8.2.2021 
Deltakere: Petter A. Knudsen, Erik Garaas, Thomas Engen, Erik Borch-Nielsen og Knut Sem 

 

SAKER 

1. Regnskap for 2021 / Balanse pr 31.12.2020     

Regnskap er sendt revisor og Revisjonsberetning er sendt Erik B-N. 

Styret godkjente regnskapet for2020. 

 

2. Reguleringer i prosess 

a. Tilbakemelding fra BHF vedr. Finntøpplie er oversendt kommunen 

Lomtjednlie Hytteforening sender sitt innlegg direkte. 

b. Tilbakemelding fra BHF vedr. Stølslie er oversendt kommunen som del av 

samarbeidsmøte-agendaen for møtet 22.2.2021. 

c. Tilbakemelding fra BHF på planprogrammet for Aasgarden er sendt 

kommunen i brev av 9.2.2021.  

Se for øvrig også artikkel om saken i Valdres avisa pr 9.2.2021. 

Petter følger opp saken med eget møte med kommunen 22.2.2021. 

 

3. Møte med Øystre Slidre kommune 22.2.2021     

Innspill til agenda for møtet ble gjennomgått. 

 

4. Vervekampanje – Nye medlemmer        

Bitigrenda Hyttelag med 14 medlemmer 

Beitostølen Hyttepark II med 7 medlemmer 

Størrtjednlie med 24 medlemmer og  

enkeltmedlemmer som har kommet direkte gjennom  

registrering via vår hjemmeside med 5 nye medlemmer. 

 

5. Løypeforeningen 

Se tilbakemelding fra Olle Rosendahl vedr. status for Løypeforeningen pr dato: 

 

• Medlemsbevis sendes ut til de som er medlemmer av Løypeklubben. «Det er Nicolay 
Flaaten /Bookingservice som har orden på dette.» 

• Søknad om støtte fra kommunen vedr. dekning av underskudd for løypeforeningen 
«Vi har sendt inn søknad om dette og økt tilskudd for inneværende sesong. Vi søkte 

på coronamidler til dette formålet, men fikk avslag. Vi har liten tro på at det også vil 

komme. Vi har søkt Sparebankstiftelsen i Øystre Slidre om kr.350.000, men de 

etterlyser andre som kan være med å delfinansiere prosjektet. Vi er invitert til å 

komme på første styremøte som ikke er avholdt ennå.» 

 

• Innspill fra BHF sendt til Løypeforeningen: 
Hytteforeningene i Øystre Slidre kommunen har til bearbeiding høringsuttalelse på 



Samfunnsdelen. En sikring av bærekraftige løypeforeninger er viktig for alle 
hytteeiere. Se forøvrig Deltidsinnbyggernes innspill til Samfunnsdelen som ligger på 
kommunen hjemmeside for samlede innspill. Her er det vi planlegger å sende inn til 
høringskommentarer:  
«Drift av løypeforeninger 

Vi må sammen med fastboende og det lokale næringslivet, ikke bare butikker og 
hotell, finne frem til bærekraftige løsninger for drift og utvikling i samarbeid med 
kommunen. Dette for å sikre tilgang til gode turstier og skiløyper. 
Brukerstøtteandelen og lokal og kommunal støtte er i dag ikke tilstrekkelig for god 
økonomisk drift.» 
Svar fra Løypeforeningen: Vi slutter oss til dette og kan tilføye at dersom ikke 
kommunen kan yte ytterligere midler for sikre eksisterende drift og utvikling av nye 
produkter, har Løypeforeningen signalisert at en må senke ambisjonsnivået, hvilket 
vil bety et dårligere tilbud for hytteeiere/fastboende og næringslivet på 
Beitostølen. 
      

6. Norges Hytteforbund        

Styret ønsker ikke samarbeid med Norges Hytteforbund og ser ingen behov for deres 

tjenester. Til orientering har Knut Nes fra Valdres Hytteforum meldt seg ut av styret i 

forbundet. 

 

7. www.beitostølenhytteforening.no / Facebook     

Erik G. registrere løpende stor interesse (likes) for vår hjemmeside og Facebook. 

Styrereferat legges, etter  godkjennelse av møtereferatet, straks ut tilgjengelig på vår 

hjemmeside med lenke til vår Facebookside. 

 

8. Valdres avisa  - aktuelle artikler  

Se artikkel i dag 9.2.2021 om Aasgarden. 

Relevante artikler sendes styret løpende av Petter. 

     

9. Valdres Hytteforum         

Rapport fra årsmøtet 10.2.2021 sendes ut av Petter. 

 

10. Årsberetning BHF         

Årsmøte 7.8.2021 kl 1700 på Bergo. Petter lager utkast til beretning innen mars. 

Saker som bør være med i Årsberetningen:  

• Løypeforeningen videre drift 

• Fjellgrenser og Arealplan for kommunen 

• Reguleringssaker hvor BHF har engasjert seg  

 

11. Shuttlebusstilbud på Beitostølen – gratis buss til Garli    

BHF opplever dette tilbudet som meget attraktivt for hyttefolket. 

 

12. Leverandør-APP – testing fra Inlido AS 

Liten interesse generelt for slike leverandør-APP’er. Thomas  

http://www.beitostølenhytteforening.no/


tar kontakt med utvikler i Inlido og avklarer videre test og evt. fremdrift.  

  

13. Brønnøysundregisteret 

Alt er nå oppdatert 

 

14. Møteplan 2021 

Neste møte på ZOOM med Erik som administrator.  

Påmelding sendt ut 8.2.2021. 

Møte 15.3.3021 klokken 2000. 

 

 

 

Petter A. Knudsen 

9.2.2021 


