Referat fra styremøte i Hestnes Vel
Referanse 04/2015
Sted : hos Grethe Lind
Tidspunkt: 04.05.15
Til stede: Grethe Lind, Hanne Sofie Aarstad, Jarle Larsen, Lena Åkerman, Jane Marie
Mellgren, Jan Georg Furuløkken, Wenche Høghaug
Agenda
1. Gjennomgang av referat fra årsmøtet
Kommentar til punkt 4, første og annet kulepunkt:
Dokumenter relatert til gjerding, sauehold og vegetasjon legges ut på nettsiden.
Jarle Larsen ber om møte og befaring med kommunen og aktuell bonde.
Kommentar til punkt 4, tredje kulepunkt:
Dugnad var tenkt gjennomført 9.mai. Det kan være vanskelig å gjennomføre på grunn av
konfirmasjoner. Ny dato for dugnad blir 12.mai. Hanne Sofie sender ut informasjon på mail.
Vi henger opp lapper på informasjonstavle på Rema og i busskur og på postkassestativ.
Oppfordrer til å ta med kaffe. Styrets kvinner baker kaker :) Styret tar med engangskopper.
Styret v/ Hanne Sofie kjøper inn sekker.
Skjærgårdshjelpen har bekreftet for Jan Georg Furuløkken at de kan hente søppel, men de
ønsker at søppelet bæres opp til veien for å gjøre det enklere å hente (etter dugnad i
Myntangen og St Hans plassen). Dugnad í Fjølarvik avventes.
Referat fra årsmøtet godkjennes.
2. St Hans-feiring
Dato settes til lørdag 20.juni da 23.juni er i den første uka i skoleferien. Styret har befaring
på St Hans-plassen under neste styremøte 1.juni. I St Hans komiteen er det foreløpig bare
Ove Romslo som er medlem.
Jan Georg spør Ove om han kan være med på befaringen 1.juni. Dette for å planlegge St
Hans og evt få med flere frivillige.
3. Rekruttering av nye medlemmer til velforeningen
Arrangementer er positive og kan hjelpe til med å rekruttere flere medlemmer. Utdeling av
innmeldingblankett i postkassene til de som ikke enda er medlemmer har ikke gitt store
resultater. Det kan oppfordres til medlemskap på internettsiden. Bilder fra arrangementer på
nettsiden er positivt.

4. Forslag til nye arrangementer

Hestnestrimmen. Dette ble gjennomført "i gamle dager" - arrangere på sensommeren?
Basar.
Aktivitetsdag for barn.
Loppemarked på snuplassen - gjennomføre i september?
5. Annet
Skiltet "barn" kan settes opp før og etter barnehagen. Gunnhild Hadland i Vegvesenet har
saken nå, og lager plan for oppsett. Deretter sendes det videre til entreprenør for utførelse.
Det kan ta noen mnd før skiltene er oppe.
Oversikt over komiteer lages av Wenche og publiseres på nettsiden.
Brønnøysundregisteret oppdateres ned navn på nye styremedlemmer. Kommunen er
informert om endring i styresammensetning.
Oppdatert styreinformasjon:
Styreleder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Grethe Lind
Jarle Larsen
Hanne Sofie Aarstad
Wenche Høghaug
Lena Åkerman
Jane Marie Mellgren
Eli Sævareid
Gunnar Herveland

6. Dato for neste styremøte
Dato settes til 1.juni. Styret tar en samtidig befaring på St Hans-plassen.

For styret
Wenche Høghaug
Referent

