Referat fra styremøte i Hestnes Vel
Tidspunkt: 15.01.15
Sted: Jan Georg Furuløkken
Referanse 01/2015
Sak 1: godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat er godkjent uten kommentarer.
Sak 2: godkjenning av årsregnskap 2014
Egenkapital pr 31.12.14 er på 10336,72 kr. Det var 31 husstander som meldte seg inn i
2014. Alle har betalt medlemskontingent. Utlegg har vært til grøtfest og annonsering i
Dalane Tidende.
Årsregnskap godkjennes av styret og tas med til årsmøtet i mars.
Sak 3: Innmelding i Brønnøysundregisteret
Innmelding i Brønnøysundregisteret ble foretatt i løpet av styremøtet.
Sak 4: driftsansvar og vedlikehold av ny lekehytte
Dalane Videregående Skole skal lage ny lekehytte, etter avtale med kommunen. Styret
beslutter at Velforeningen tar ansvaret for driftsansvaret og vedlikehold av hytten. På
årsmøtet informeres det om dette og det vil, etter at lekehytten er satt opp, lages en
gruppe som har hovedansvaret.
Sak 5: plassering av informasjonstavle
Velforeningen fikk avslag på søknad om å plassere informasjonstavle inni busskur vis a vis
Gitleveien. Det diskuteres alternativ plassering. Styret beslutter å avvente videre arbeid i
denne saken, da informasjonsbehovet vil dekkes i stor grad av nettsiden som er under
utarbeidelse. Videre er det usikkert hva som er den mest hensiktsmessige plasseringen av
en evt tavle, og derfor greit å vente til utbygging er kommet videre, og dermed se om det
dukker opp nye plasseringsmuligheter.
Sak 6: rydding av vegetasjon
Nestleder innkaller komiteen til planleggingsmøte i saken. Status neste styremøte.
Sak 7: internettside status
SvenErik Åkerman og Bjarte Sævareid har laget internettside: www.hestnes.info. Siden er
fremdeles under utarbeidelse, og mer informasjon om Hestnes og Velforeningen kommer
fortløpende.
Styret tar stilling til hva som skal legges ut av informasjon:
 vedtekter
 referat fra årsmøtet
 referat fra styremøter
 informasjon om arrangementer

 informasjon om komiteer
 evt informasjon fra kommunen
 medlemskap
 om Hestnes (historikk, bilder osv)
 kontaktinformasjon
Kostnader til drift av nettsiden (domeneavgift) dekkes av Velforeningen.
Det opprettes epostadresser knyttet til domenet, eks styreleder@hestnes.info. Da følger
adressen verv og ikke person. Adressen kontakt@hestnes.info går til alle i styret.

Sak 8: lekeplasser
Lekeplasser: Lekeplasskomiteen har hatt møte der det er sett på innholdet på de ulike
eksisterende og planlagte lekeplassene i området. Det er en fortløpende dialog med
kommunen. Komiteen har spilt inn forslag til ulike apparater på de ulike lekeplassene, slik
at behovene til ulike aldersgrupper er ivaretatt.
Det vil komme lys på den nye, store grusbanen som kommer på det nye feltet.
Grusbanen i Kabelhusveien har fått påfyll av grus, og det vil komme en bom fra grusbanen
og opp til Hestnesveien for å ivareta sikkerheten.
Komiteen blir invitert med på møte i kommunen når dette skal planlegges nærmere.
9. Eventuelt
Styreleder har anmodet kommunen om å sette opp en sperring inn til grusbanen fra
Kabelhusveien, for å unngå at biler bruker banen som parkeringsplass.
Ønsker om dugnad i vår. Rydde søppel, sope osv.
Forslag om turer: tur til Erna, fiskekonkurranse, krabbefiskekonkurranse, vårtur, topptur
osv
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