Referat fra styremøte i Hestnes Vel
Tidspunkt: 04.03.2015
Sted: Jan Georg Furuløkken
Referanse: 02/2015

1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte er godkjent.
2. Planlegging av årsmøte
Valgkomité for årsmøtet?? Ønsker to representanter fra Hestnes og en fra Lyngtangen.
Kasserer sender mail til aktuelle personer som kan danne Valgkomité.
Leder:
Jan Georg Furuløkken
Nestleder:
Jarle Larsen
Kasserer:
Hanne Sofie Aarstad
Sekretær:
Wenche Høghaug
Styremedlem:
Lena Åkerman
Varamedlem:
Eli Sævareid
Varamedlem:
Gunnar Herveland
Leder og styremedlem er valgt for ett år. De resterende verv er valgt for 2 år. Neste
årsmøte avholdes i mars 2015, det er da bare leder og styremedlem som er på valg.
Dato for neste årsmøte: tirsdag 14.04.15 kl 20.00.Siste frist for saker til årsmøtet er
31.03.15.
Lokale for årsmøte: verkstedet hos Jarle Larsen, ta med stol!
Årsmelding fra styret skal være klar i god tid før årsmøtet. Årsmelding er i eget dokument.
Kasserer sender ut innkallelse til årsmøte på mail eller evt i papirform til de som ikke har
email.
3. Internettside Status.
Legger inn informasjon angående fokus på hastighet i 40 km sone på nettsiden.
Annen info som bør legges inn: referater fra styremøtene, referat fra årsmøtene,
innkallelse til årsmøte, info om grasrotandel, dugnadsarbeid, informasjon fra kommunen.
Dette sendes til webmaster fortløpende.
4. Klager på høy hastighet i 40 km sonen.
Det er kommet flere klager om høy hastighet i 40sonen. Det er skrevet et
informasjonsbrev fra styret som oppfordrer beboere, brukere av barnehagen,
anleggsarbeidere og andre til å overholde fartsgrensen. Dette brevet er hengt som
oppslag i barnehagen og er publisert på nettsiden til Hestnes Vel. Daglig leder i
barnehagen stiller seg bak brevet. Prosjektleder fra B&G er informert. Styret vurderer å

søke Vegvesenet om å sette opp skilt med "Barn leker". Jan Georg kontakter Vegvesenet
angående dette.
5. Rydding av trær og oppgradering av Ytre Hestnes
Det er saget ned en del trær på dugnad, og laget plan for brenning av de fire avmerkede
områder i samråd med kommunen  ett og ett område om gangen, bare ett område per år.
Tiltaket er væravhengig: flere kriterier både i forhold til vær og HMS som må være til stede
for at brenning kan utføres. Gjeldende avtale med kommunen utgår 01.04.2015. Vurderes
om avtalen må forlenges eller endres for å kunne utføre tiltaket innen rimelig tid. Jarle
kontakter kommunen på nytt.
Ønskelig med dugnader i dette området, eksempelvis formiddager på hverdagene, eller
lørdager på dagtid. Jarle organiserer.
6. Eventuelt (for eksempel flere forslag til aktiviteter?)
Tavle  forslag om Velforeningen kan bruke en informasjonstavle i Rema 1000 Årstaddalen
 der når vi svært mange som er medlem i Hestnes Vel. Jarle kontakter butikksjef.
Mangel på søppelbøtter på Hestnesveien, dunk for hundeskitt osv. Lena kontakter
kommunen angående dette.
Styret i Hestnes Vel stiller seg bak at det tas kontakt med lokalavisen i forhold til at
Velforeningen er bekymret for områdets beboere, kvaliteter i området i forbindelse med
utbygging osv. Wenche tar kontakt med lokalavis.
Representant fra Lekeplasskomiteen, Kim Vamråk, har vært på møte med kommunen
angående lekeplasser i det nedfelte, og spesielt utforming av den ene lekeplassen som
først skal oppføres. Her vil det komme kombinert lekeapparat for barn og
treningsapparater for voksne. Vi har fått være med å velge apparater. Den store
ballplassen kommer på et senere tidspunkt, her er Lekeplasskomiteen også representert
ved bl.a. Kim Vamråk.
9. Fastsettelse av neste styremøte.
Neste styremøte blir torsdag 09.04.15 kl. 20.30 hos Jarle.
04.03.15
Wenche Høghaug
Sekretær for Hestnes Vel

