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1. Evaluering av St.Hans
Styret er veldig godt fornøyd med oppmøte på st.hans feiringen 20.06.15. Vi ble enige om å endre
organiseringen og å foreta feiringen den 23 juni neste år. Vi prøver å få med en trubadur til neste år, så vi
kan ha allsang.
2. Bruk av grill
Styret har bestemt at alle medlemmene i velforeningen har mulighet til å låne grillene vi har fått laget.
Kontakt Grethe Lind eller Hanne Sofie Aarstad for utlån.
3. Hestnesmarsjen
Har blitt enige om å få til Hestnesmarsjen til høsten. Vi ser for oss at det blir en søndag i september og at en
kan starte mellom 11-13. Salg av kake og kaffe på snuplassen ved målgang. Grethe kontakter friluftsrådet for
å finne ut om de kan være behjelpelige. Lena fikser diplomer som skal deles ut.
4. Eventuelt
 Jarle skal kontakte kommune å høre om de har kontroll på gjerdet som foreningen skal sette opp.
 Forslag om honnør medlemskap – dette blir en vedtektsendring og må taes opp på årsmøtet
 Vi har bestemt oss for å pushe på kommunen angående vedlikehold av veien ned og sletten i
Myntangen.
 Ble fremmet forslag om kjøp av partytelt som foreningen kunne bruke ved arrangementer og
eventuelt leie ut til medlemmer. Foreløbig ser ikke styret ett behov for dette. Krever oppbevaring og
vedlikehold, tørking om det blir vått
 En representant fra de eldste er ønsket i styret. Vi satser å finne noen til årsmøte
 For at alle skal få den informasjonen de trenger om foreningen blir det lagt ett informasjonskriv en
gang i mellom som blir distribuert i postkassene til alle husstandene
 Forespørsel fra Lygremarka velforening om å slå seg sammen. Styret mener ikke dette er aktuelt.

30.06.2015
Hanne Sofie Aarstad
Kasserer Hestnes Vel

