Referat fra årsmøte i Hestnes Vel
Tirsdag 14.04.15
Sted: ”Jarle Larsen Workshop Building”
Kl. 2000
Agenda:
1) Velkommen v/Jan Georg
2) Valg av møteleder & referent.
Jan Georg Furuløkken velges som møteleder, Wenche Høghaug velges som referent.
3) Årsmelding fra Styret.
Jan Georg Furuløkken leser opp årsmelding. Se årsmelding vedlagt.
Kommentarer fra årsmøtet om årsmeldingen: mye gjort på kort tid, bra at styret har fått til
såpass mye.
4) Saker som årsmøtet må ta stilling til(avstemming).
• Felling av trær. Det er ønskelig fra nabo at ett enkeltstående tre som kommunen har gitt
klarsignal til felling for, ikke blir felt.
Det finnes et kommunevedtak at det ikke skal være trær som hinder utsikt mot
innseilingen. Kommunen overlot til velforeningen å bestemme om treet skulle få stå eller
om det skulle felles. På årsmøtet stemte 14 for at treet skulle få stå. 4 stemte blankt. 1
stemte for at treet skulle felles. Avgjørelsen blir dermed at treet får stå.
• Gjerding for beiting av sauer.
Det er et ønske om å få sauer til å beite området ved snuplassen. Dette for å holde
vegetasjonen nede. Det er en interessent som vil ha sauer i området, Norleif Omdal. Det
tas opp på årsmøtet hvor mye Velforeningen er villige til å bidra ifm oppsetting av gjerde.
Kommunen skal dekke materialkostnadene til gjerde. Diskusjon om velforeningen sine
medlemmer ønsker sauer ytterst i Hestnes. Det gjelder hele området. Dersom Vellaget
ikke ønsker sauer, må vegetasjonen holdes nede manuelt, gjerne flere ganger årlig.
Kommunen har ikke midler til å gjøre dette.
Enstemmig vedtatt på årsmøtet at vi ønsker sauer. Ca 10 stk fra årsmøtet som ønsker å
være med på å sette opp gjerde. Forslag om møte mellom kommunen, bonden og
Velforeningen for å diskutere detaljer i avtalen.
• Dugnad: Våropprydding i Myntangen og Fjølarvik.
Enstemmig vedtatt å ha dugnad, først i Myntangen og St Hans-plassen. Forslag om
9.mai. Informasjon legges ut på internettside og på informasjonstavle og sendes på mail.
Ta med barna, sekker til søppel, grillpølser osv. Søppel kan evt hentes av
skjærgårdshjelpen. Jan Georg tar kontakt.
5) Valg.
Styreformann(Jan Georg Furuløkken) ønsker ikke gjenvalg. Grethe Lind velges som
leder videre.
Styremedlem( Lena Åkermann) tar gjenvalg.
Det velges et nytt styremedlem: Jane Marie Mellgren.

Varamedlem Eli Sævareid - blir med videre
Varamedlem Gunnar Herveland - blir med videre.
6) Valgkomité for neste årsmøte (3 personer)
Harald Hestnes. Eli Sævareid.
7) Eventuelt
Innspill til lekeplassen i Kabelhusveien: det hadde vært kjekt med et stort rør som
ungene kan leke i, det enkle er ofte det beste
St Hans: Ove kan komme med materiale som kan brennes.
14.05.15
Wenche Høghaug

