
Referat fra årsmøte 08.03.16. 
 
Sted:  Jarle Larsens verksted 
Tid: 18.30 - 19.30 
 
Antall møtt: 20 stk inkludert styret 
 
Agenda: 
 
1. Åpning og godkjenning av innkalling 
 
Innkalling godkjent 
 
2. Valg av møteleder og referent 
 
Møteleder Grethe Lind og referent Wenche Høghaug 
 
3. Årsmelding 
 
Se vedlegg 1 til referatet.  
 
Kommentarer på årsmøtet: 
 
Hestnesmarsjen: diskuterer alternative løyper og måter å arrangere på. Grethe og Jane 
Marie er i komiteen for Hestnesmarsjen. 
 
Lekehytten: styret sender Åshild Bakken mail ang status 
 
Beiteområdet: kommunen, bonden og velforeningen enige om driftsavtale fremover. Før 
brenning foretas, må alt av trær være skåret ned. Brannvesenet skal stille med en person i 
forbindelse med brenning. Bonden bestemmer hvor gjerdet skal stå. Det blir sauer vår og 
høst, ikke sommer. På årsmøtet sendes det ut liste der folk kan skrive seg på til å være med 
på dugnad ift å sette opp gjerde osv.  
 
Oppfordrer alle til å møte på arrangementer, dugnader osv. Informasjon sendes alltid ut i 
forkant på mail. De som ikke har mail får informasjon på post. Nettsiden er også en viktig 
informasjonskanal, der legges det også ut bilder osv fra arrangementer. 
 
4. Regnskap 
 
På konto nå 27 712 kr. Se regnskap som eget dokument. 
Ingen gjeld. Utgifter til mat ved arrangementer, samt å få grillene produsert. 
 
5. Innkomne saker 
 
Det er kommet inn en sak om søppel, hageavfall og utstyr som blir stående på 
parkeringsplassen av grus nederst i Kabelhusveien. Dette er også tatt opp på fjorårets 



årsmøte, og det ble registrert en bedring i etterkant av årsmøtet. Nå er saken tatt opp på 
nytt. Styret har vært på befaring i forkant av årsmøtet. Styret er ikke kjent med at det er 
noen som har avtale med kommunen om å lagre utstyr på parkeringsplassen. Styret 
oppfordrer til å unngå å plassere hageavfall osv på parkeringsplassen, og sender ny mail til 
kommunen v/Åshild Bakken om dette, slik at kommunen kan vurdere evt tiltak. Samtidig 
spørsmål om å få på plass parkeringsskilt. 
 
Dugnad Myntangen og St-Hans plassen planlegges gjennomført også i vår. Det kommer 
innkallelse. Fjorårets vellykkede gjennomføring videreføres, med kaffe og kaker i etterkant. 
 
 
6. Valg 
 
Grethe Lind, Jane Marie Mellgren og Lena Åkerman ønsker ikke å være med i styret videre. 
Velforeningen takker for den gode innsatsen! 
 
Valgkomiteen har funnet tre kandidater som ønsker å stille til valg. Det er Morten Nodland, 
Mariann Mong Rasmussen og Oddleif Skandsen. Alle tre ønskes velkomne som nye 
styremedlemmer.  
 
Årsmøtet gir styret anledning til å fordele verv på første styremøte. Styret samlet seg rett 
etter årsmøtet og fordelte verv. Oddleif Skandsen velges som leder for velforeningen. 
Mariann Mong Rasmussen velges til sekretær. Wenche Høghaug fortsetter som ordinært 
styremedlem. Hanne Sofie Aarstad fortsetter som kasserer. Kasserer har hatt ansvar for 
utsendelse av fellesmail ved arrangementer osv, og vil fortsatt ha dette ansvaret. Det nye 
styret møtes første gang onsdag 13.april hos Oddleif kl. 20.00.  
 
Ny valgkomite for neste år: Utgående medlemmer av styret får denne jobben til neste 
årsmøte. 
 
 
7. Eventuelt 
 
Ved evt fremtidige søknader til kommunen må antall medlemmer telles opp, ikke antall 
husstander. 
 
Informasjon om at det oppfordres til bruk av gapahuk ved Rinnanbanen. 
 
Spørsmål om hvor mange mulige husstander det er i Hestnes, som kan være medlemmer i 
Velforeningen. Det er lagt ut informasjon i alle postkasser med informasjon om 
Velforeningen. Det går også an å melde seg inn via nettsiden. 
 
Spørsmål om å få laget en redskapsbod til lagring av Velforeningens eiendeler. Det er ikke 
økonomi til det, eller sted å plassere en slik bod på nåværende tidspunkt. 
 
 
08.03.16. 



 
For styret: 
 
Wenche Høghaug 
Referent 
 
 
 
Vedlegg 1: 
 

Årsmelding Hestnes Velforening 2016 
 

Styreleder Grethe Lind 

Nestleder Jarle Larsen 

Kasserer Hanne Sofie Aarstad 

Sekretær Wenche Høghaug 

Styremedlem Lena Åkerman 

Styremedlem Jane Marie Mellgren 

Varamedlem Eli Sævareid 
Varamedlem Gunnar Herveland 

 
Det har blitt avholdt 8 styremøter i 2015.  

Velforeningen har pr 01.02.2016 50 medlemmer 

Velforeningen har pr 01.02.2016 ingen utestående gjeld. 

Egenkapital pr 31.12.2015 16 453,73 

 

Aktiviteter i 2015 

1. Treningspark, Kim Vamråk og Lena Åkerman har bistått kommunen i valg av 

apparater. Det ble åpning av parken med ordfører tilstedet, servert vann, frukt og 

kake. 

2. Fotballbanen er ryddet og stengt for biler 

3. Gjennomført rydding av Myntangen og ved St.hansplassen, takker alle som bidrog. 

4. Anskaffet 2 stk griller til bruk på arrangementet og som også kan disponeres av 

medlemmer, kontakt styrer eller kasserer ved evt ønske om gratis utlån. 

5. Gjennomført en festlig St.hans med ulike aktiviteter for store og små. Oddleif 

Skandsen har laget en flott klovnetavle som vellaget har fått og som kan brukes på 



arrangementer. Lasse Damgaard takket samtlige for innsatsen med opprydning langs 

sjøen og serverte forfriskninger til alle under St.hans feiringen.  

6. Styret har engasjert seg i å få på plass søppeldunker langs gang- og sykkelsti, men 

saken er ikke avklart enda. Det er en sak styret jobber videre med. 

7. Mottatt forespørsel fra beboere på Lyngtangen om å ruste opp lekeplassen der. 

Dette er et omfattende arbeid og det krever en del av vellaget dersom vi inngår 

avtale med kommunen om at vellaget skal vedlikeholde lekeplassen. Vellaget ble enig 

med beboere på Lyngtangen om å skrinlegge dette inntil videre. Kommunen kan gi 

tilskudd til lekeplasser, se kommunens nettsider. Dersom vellaget inngår avtale med 

kommunen binner vi oss opp til en avtale som nok krever litt, men saken kan tas opp 

igjen. 

8. ”Hestnesmarsjen” som i ”gamle” dager var et årlig arrangement, har kommet opp 

som en sak på styremøte. Ønskelig å få til noe lignende, vellaget har vært i kontakt 

med Friluftsrådet for å få til et samarbeid med dem. De er interessert, men ønsker at 

vi kontakter dem igjen våren-16. Høsten -15 var for hektisk for dem til å kunne 

planlegge noe i forhold til Hestnesmarsjen. 

9. Vellaget har ikke hørt noe fra kommunen ang lekehytten som er tenkt bygget i 

Hestnes, men har inngått avtale med kommunen om at vellaget oppretter en 

arbeidsgruppe som har ansvar for vedlikehold, når hytten står ferdig. Åshild Bakken 

jobber med å få til en avtale med Dalane Videregående skole om bygging av hytten. 

10. Trafikkskilt med skolebarn er på plass. 

11. Gjennomført hyggelig grøtkveld i Hestnes Fus barnehage, det regnet og blåste, men 

over 50 store og små møtte opp. Takker alle som kokte grøt og en takk til Børre Berge 

som spilte julesanger på trekkspill. 

12. Beiteområde ytterst i Hestnes; det har vært en del aktivitet knyttet til om det skal 

komme sauer der eller ikke. Saken ble behandlet i formannskapet 9.feb-16. Det ble i 

forkant av møtet gjennomført befaring av miljøstyret og resultatet ble flertall for å få 

sauer ved pumpestasjonen ytterst i Hestnes.  

På årsmøtet -15 ble det vedtatt at vellaget var positiv til evt å bistå bonden med å få 

satt opp gjerder rundt beiteområde. I forbindelse med formannskapets vedtak om 

sauer, har Jarle Larsen og Egil Otto Hestnes vært på befaring sammen med 

kommunen og bonden. Det ble da avklart fremdriften i arbeidet med å få satt opp 



gjerder. Referat fra møtet ligger på vellagets hjemmeside. Jarle og Egil Otto har sagt 

seg villig til å organisere dugnadsarbeidet vedr. gjerding og vil være vellagets 

kontaktpersoner mot kommunen. 

 

Nettsiden oppdateres med jevne mellomrom, oppfordrer samtlige medlemmer til å benytte 

seg av hjemmesiden; www.hestnes.info    

 

Med vennlig hilsen 

Grethe Lind 

Leder Hestnes velforeningen 

8. mars 2016 

http://www.hestnes.info/

