Referat fra styremøte i Hestnes Vel
Tidspunkt: 12.11.14
Sted: hos Jan Georg Furuløkken
Referanse 01/2014
Agenda:
1. Gjennomgang av referat fra årsmøtet
Referat fra årsmøtet er godkjent. Det skal tilføyes i referatet hvilken arbeidsfordeling
styremedlemmene har.
2. Informasjon angående saker som er utført siden årsmøtet
Leder har fått bekreftet fra Kim Vamråk at han vil fortsette å jobbe med lekeplasser og
ballsletter, og være med i denne komiteen.
Leder har videre hatt dialog med Åshild Bakken ang ballsletta i Kabelhusveien, i forhold til
at den skal settes tilbake i forbedret stand etter gravearbeidet.
Det er foretatt soping av Fylkesveien etter initiativ fra leder.
Problem med overvann i ytre Hestnes vil forsvinne. Vannet skal legges i rør. Dette er
informasjon fra prosjektleder Åshild Bakken. Lekehytta som ble revet i forbindelse med
gravearbeidet skal erstattes. Det vil komme ei ny hytte på en ny lekeplass. Barna som har
eid lekehytta sendte brev til kommunen ved Åshild Bakken i forkant av rivingen for å prøve
å forhindre det. De har nå fått brev tilbake og er invitert til å bli med å bestemme hvordan
ny hytte skal være.
Kasserer har overtatt kontoen fra den gamle Velforeningen med 4473,58 kr. Det er
foreløpig sendt ut 25 faktura med medlemskontingent. Betalingsfrist 14 dager.
Liten interesse for medlemskap i Velforeningen i Lyngtangen. Dersom fortsatt liten
interesse i forkant av neste årsmøte, kan det evt tas opp om Lyngtangen skal være med i
foreningen.
Kasserer har sendt epost til Vellenes Fellesorganisasjon angående betaling.
Medlemsavgift skal betales x 1 årlig etter hvor mange husstander som er medlem.
Endringer i medlemstall meldes inn x 1 årlig. Kasserer har fått informasjon angående tilbud
om rabatter på regnskapsprogrammer, styreweb osv.
3. Plassering av informasjonstavle
Åshild Bakken gir evt tillatelse til plassering av informasjonstavle på kommunal grunn.
Forslag om plassering ved siden av busskur på fortaussiden vis a vis Gitleveien. Dette er
omtrent i midten av velforeningens område. Leder sjekker med Vegvesenet om tavla kan
plasseres her. Ønsker svar innen 5.desember.

4. Grøtkveld. Fastsettelse av dato og program
Tirsdag 2.desember kl. 17.30. Wenche lager invitasjon som denne gang går til alle i
området uavhengig av medlemskap og får ut i postkassene. Markedsføres denne gang
som dugnad. Oppfordrer folk til å ta med lykter. Styret involverer medlemmer som vil lage
4 store gryter med grøt, 4 kanner kaffe og evt pynte  Hanne Sofie spør medlemmene.
Nissen kommer og deler ut mandariner og evt snop. Nisse ordnes av Jan Georg. Lena har
kostyme. Synge julesanger. Hanne Sofie kjøper inn engangstallerkner, skjeer,
kopper/glass, mandariner, saft, smør, kanel og sukker.
5. Lekeplass Lyngtangen. Søknad, status og videre fremdrift
Kan foreløpig ikke gjøre noe i denne saken, da styret avventer utfyllende informasjon.
Komiteen for ballsletter og lekeplasser må møtes for å bli enige om arbeidsfordeling osv.
6. Rydding av trær og oppgradering av ytre Hestnes. Veien videre. Hva gjør vi?
Befaring?
Komiteen for dette lager en plan, og styret går gjennom dette i første styremøte etter at
arbeidet er gjort.
7. Internettside. Status.
Svein Erik, Bjarte og Jan Georg kommer sammen for å lage en side. Vellenes
Fellesorganisasjon tilbyr gratis domene. Styret overlater til ansvarlige for nettsiden å
bestemme hva slags domene som skal brukes.
8. Eventuelt.
Arbeidsfordeling internt i styret:
Leders oppgaver er å koordinere og lede møter, være kontaktperson mellom velforening
og kommune, delegere arbeidsoppgaver, kalle inn til styremøter og allmannamøter.
Nestleders oppgaver er å assistere styreleder, og være kontaktperson mellom velforening
og kommune i leders fravær.
Kasserer fører regnskap, krever inn medlemsavgift og administrerer bankkonto.
Sekretær refererer fra møter og evt administrerer informasjon til medlemmer (nettsider og
evt tavler).
Styremedlem koordinerer komiteer.

Arbeid videre:
Innmelding i Vellenes Fellesorganisasjon. Hanne Sofie ordner dette samt innmelding i
Brønnøysundregisteret.
9. Fastsettelse av neste styremøte
Torsdag 15.januar kl 20.00.
Wenche Høghaug
Referent

