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SAKER 

1. Medlemsutvikling 

Det er pr. dato registrert 118 individuelle medlemmer og 365 kollektive, dvs. totalt 

483. Vi anslår at det er på vei inn i løpet av året flere hytteforeninger som vil tilslutte 

seg BHF, som Bjødnabakkene veglag, Aasgarden I og II samt flere rundt Liahaugstølen 

området. Dette som følge av de kontroversielle utbyggingsplaner som nå ligger klar 

for regulering på Beitostølen. 

2. Reguleringer i prosess 

a. Tilbakemelding fra BHF vedr. Finntøpplie er oversendt kommunen 

b. Tilbakemelding fra BHF vedr. Stølslie er oversendt kommunen 

c.  Tilbakemelding fra BHF på planprogrammet for Aasgarden er sendt 

kommunen i brev av 8.2.2021, møtereferat fra møte med kommunen 22.2.21 

og oppfølgning i brev til Areal+ AS av 28.2.21 med kopi til kommunen. 

Plan for ytterligere brev til kommunen fra BHF og Aasgarden I og II kommer 

neste uke. 

Mulig at saken kommer opp på Formannskapsmøtet 15.4.21 

d. Vedr. Liahaugstølen tar lokale vel og foreninger initiativ overfor kommunen 

med svar på utbyggingsplanene som er laget av Framsyn Fritid AS. 

Se en rekke artikler i Valdres avisa den siste tiden. 

3. Møte med Øystre Slidre kommune 22.2.2021 vedr. samarbeidsavtalen med 

hytteforeningen i kommunen.     

Kopi av møtereferat er sendt ut. 

Viktig at vi følger opp overfor avklaring på Fjelgrenser, definisjon LNF områder og ikke 

minst utviklingen av en total Arealplan 2021-2032 for kommunen. 

4. Markahøvda 

Thomas ser på muligheten for å kunne etablere en hytteforening i Markahøvda. 

Kontakt med Beitostølen Maskin & Transport ved Bjørn Evensen for liste over hytter 

og tilhørende adresser forsøkes, for senere å kunne sende ut en invitasjon til 

etablering av en hytteforening.  

Saken rundt Aasgarden utbyggingen skulle tilsi at det er interesse for dette tiltaket. 

5. Vervekampanje – Nye medlemmer  

Knut følger opp løpende potensielle vel og hytteforeninger, som vurdere tilknytning 

etter at deres årsmøter i 2021 er avviklet.       

6. Løypeforeningen 

Revidert protokoll fra årsmøtet i 2020 er klarert med daglig leder, men fortsatt ikke 

lagt ut på deres hjemmeside. 

Erik B-N tar kontakt med hytterepresentanten Unni Heesch i styret og ber om 

mulighet for oppdatert informasjon om driftsøkonomien og medlemsverving i 

Løypeforeningen, samt forholdet til Beitostølen Utvikling AS. 



I følge Brønnøysundregisteret er fortsatt Beitostølen Utvikling AS ikke registrert, men 

kun som Beitostølen Utvikling Sa uten drift. (her sitter Jon Erland Heesch i styret).  

Heller ikke Beitostølen Drift AS, som er referert til i møtereferatet fra kommunen 

22.2.21, er registret i Brønnøysunregisteret pr. dato.    

7. www.beitostølenhytteforening.no / Facebook     

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

8. Utveksling av leverandører på brøyting. 

Stakkstølie Nord og Stakkstølie Syd samt Garlivegen hytteeierforening og Markehøvda 

bruker Beitostølen Maskin & Transport. 

Fint hvis vi kan utveksle tilbud og kontrakter i styret, slik at vi har mulighet for å 

vurdere alternative leverandører fremover. Dette fordi BM&T opptrer noe 

enerådende i den nordlige del av Beitostølen.  

Beitostølen Anlegg AS leverer til Lomtjednlie.  

9. Årsberetning BHF         

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

Saker som bør være med i Årsberetningen:  

• Løypeforeningen videre drift 

• Fjellgrenser, LNF områder og Arealplan for kommunen 

• Reguleringssaker hvor BHF har engasjert seg 

• Medlemsutvikling  

10. Leverandør-APP – testing fra Inlido AS 

Ingen videre oppfølgning fra vår side. 

11. Møteplan 2021 

Neste møte innkalles etter at vi ser på hva som kommer evt. opp av saker i 

Formannskapsmøtet 15.4.21. 

 

 

 

Petter A. Knudsen 

16.3.2021 
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