Årsmelding Hestnes Velforening 2015
Årsmøte/stiftelsesmøte 2014 ble avholdt 06.11.14 og styret ble da valgt. Styret har bestått av 5
medlemmer + 2 varamedlemmer.
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styre medlem
Varamedlem
Varamedlem

Jan Georg Furuløkken
Jarle Larsen
Hanne Sofie Aarstad
Wenche Høghaug
Lena Åkermann
Eli Sævareid
Gunnar Herveland

Det er avholdt 4 styremøter fra oppstart.
Regnskap for 2014 er godkjent med ett overskudd på kr. 5863,14
Egenkapital pr. 31.12.2014 kr.10 336,72
Velforeningen hadde pr. 31.12.2014 33 medlemmer.
Status pr. 14.04.2015.
Egenkapital: Kr. 20 086,72
Medlemmer: 42 medlemmer
Velforeningen har pr. 14.04.2015 ingen utestående gjeld.

Følgende oppgaver har blitt igangsatt i 2014/2015
1.

Grøtfest. Denne ble avholdt 03.12.2014 med stor suksess. Dette vil bli en årlig tilstelning.

2.

Brønnøysund Registeret.
Foreningen har fått organisasjonsnummer: 914 825 295
Det er opprettet Grasrot andelsording i Norsk Tipping.
Grasrot Andel registreres under Hestnes Vel sin konto

3.

Internettside. http://www.hestnes.info/
Denne ligger nå aktiv på internett og mer informasjon vil bli lagt inn etter hvert.

4.

Informasjonstavle.

Informasjon om Hestnes Velforening blir satt opp på Rema 1000 sin oppslagstavle i butikken på Lygre.
Det har vært søkt om å sette opp informasjonstavle ved buss skur, men søknaden ble ikke innvilget av Statens
Vegvesen. Vi har derfor valgt å avvente med å sette opp informasjonstavle i Hestnes. Dette pga. vi vil se om det kan
være en plass som egner seg bedre når de har kommet litt lenger med byggefelt prosjektet. Vi vil også vurdere om det
er behov og ønske om infotavle i Hestnes, når vi nå har lagt informasjonen ut på internett og har informasjon i
Rema1000 sin oppslagstavle i butikken på Lygre.

5.

Dugnader
Rydding av kratt i ytre del av Hestnes. Denne dugnaden er igangsatt, men det gjenstår en hel del arbeid enda.
Avtalen med kommunen angående rydding av ytre Hestnes er forlenget til 01.05.2016

6.

Kommunale saker.

a.

Lekehytte
Styret har besluttet å overta drift og vedlikehold av denne hytten når den er ferdig oppsatt av kommunen. (Dette
var en betingelse for at kommunen skulle sette opp hytten).
Iflg Åshild Bakken er det inngått avtale med tømmerlinjen på Dalane Videregående skole som skal bygge hytten.

b.

Oppfølging av istandsetting av eksisterende ballslette
Det er lagt nytt grusdekke på banen.
Det er satt opp sperresteiner inntil bane og lekeplass, slik at denne ikke lenger blir benyttet til parkeringsplass.

c.

Oppfølging av nye lekeplasser og ballslette.
Komiteen for lekeplass og ballsletter har hatt flere møter med kommunen og dette arbeidet vil bli fulgt opp i tiden
fremover.
Vi har gitt innspill til valg av lekeapparater for barn og treningsapparater for voksne på den lekeplassen som først
skal oppføres. (Har ikke enda fått 100 % bekreftelse på at det er disse apparatene som blir valgt).
Innspill er også gitt angående lekeapparater for de minste på lekeplassen i Kabelhusveien.

d.

Vært behjelpelig med å innhente informasjon fra kommunen til bla. FAU Rundevoll skole, angående skolevei og
dens fremdrift.

7.

Trafikksikkerhet.
Høy hastighet i 40 km sonen er tatt opp med anleggs arbeidere, barnehage og beboere.
Barnehagen har distribuert informasjon til foreldre at de overholder fartsbegrensningen.
Beboere er informert via internettsiden.
Arbeider med å få sette opp BARN LEKER skilt i 40 km sonen.

8.

Parkeringsplasser i Hestnes.(Informasjon fra kommunen.)
Parkeringsplasser på Hestnes skal ikke brukes til langtidsparkering av tilhengere, lagring av privat utstyr eller
søppelplass for hageavfall.
De som i dag bruker parkeringsplassene til dette formålet oppfordres til å rydde opp i dette så snart som mulig.

9.

Anleggs informasjon fra Åshild Bakken.(utdrag fra mail datert 10.04.2015)

Ferdigstillelse av etappe 1 i utbyggingen skal i utgangspunktet være ferdig til 1. juli.
Bertelsen og Garpestad har imidlertid antydet at det kan stå noe arbeid igjen når vi kommer til den datoen.
Kommunen har da sagt at arbeidet med veier i området der det er bebyggelse skal prioriteres.
Vi regner derfor med at alt arbeid opp til ballplassen er helt ferdigstilt før ferien.
Vi jobber også med prosjektering av lekeplassen vest for barnehagen. Dette arbeidet vil bli utført til høsten.
Det planlegges treningsapparater i kombinasjon med et stort klatrenett, slik at flere generasjoner kan leke/trene samtidig.
Kommunen er veldig fornøyd med dialogen vi nå har med velforeningen, og håper denne kan fortsette i tiden fremover, til
beste for begge parter.
For andre saker som er tatt opp, kan de som ønsker mer informasjon om dette gå inn på Hestnes Vel`s internettside. Her
ligger det mer utfyllende informasjon om Hestnes Velforening.
Mvh
JGF: Hestnes Velforening.

