Referat fra styremøte i Hestnes Vel 10.11.15. Ref 08/2015
Sted: hos Jarle Larsen
Til stede: Jarle, Lena, Jane Marie, Grethe, Hanne Sofie, Wenche
Agenda:
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
En kommentar til forrige referat: Hanne Sofie lurer på hva Politiet har sagt ang
trafikkutfordringene. Politiet var lydhøre og tilbyr trafikkontroller framover. Politiet mener at
selv om Hestnesveien er en fylkesvei, kan Vegvesenet sette inn tiltak som eks. fartsdumper.
Wenche har ikke fått skrevet brev til Vegvesenet enda.
2. Grøtfest
Tirsdag 8.desember kl. 17.30-19.00 på uteområdet for Hestnes FUS barnehage. Alle
inviteres, selv om de ikke har meldt seg inn enda. Det blir mulighet for å melde seg inn på
festen.
Klarert med daglig leder i barnehagen at dato passer. Lyset står på i skjulet, slik at vi får lys
på festen.
Grøtkoking: vi fikk for mye grøt i fjor. Da var det 7-8 personer som kokte grøt. Vurderer at vi
trenger 5 gryter i år. Hanne Sofie sender forespørsel på mail til medlemmer ang grøtkoking.
Nisse ordnes - Grethe spør aktuelle medlemmer. I sekken blir noe godt til barna (mandarin
og sjokolade). Vi kjøper inn nissekostyme til Velforeningen - Jane Marie ordner dette, saft,
kanel/sukker/smør og godteri/mandariner. Har igjen engangsbestikk, tallerker osv fra i fjor.
Musikk - Wenche spør aktuelt medlem om å spille. Lena baker pepperkaker. Vi skaffer flere
lyskastere, slik at lekeplassen også blir opplyst. Invitasjoner lages av Wenche. Henges opp
på stativer og postkasser og sendes på mail.
3. Status Hestnestrimmen
Hestnestrimmen tas til våren. Friluftsrådet er med.
4. Lekeplass Lyngtangen
Det har vært ønske om å ruste opp lekeplass på Lyngtangen og beboere på Lyngtangen har
vært i kontakt med kommunen om tilskudd til dette. Velforeningen ønsker ikke på
nåværende tidspunkt å ta ansvar for vedlikehold for denne lekeplassen.
5. Eventuelt
Velforeningen forholder seg nøytral i private saker.
Neste styremøte: 13. januar 2016 kl 20.00. Møtet avholdes hos Lena. Oppfordrer alle
medlemmer til å melde inn saker på forhånd til styreleder Grethe Lind. E-post:
styreleder@hestnes.info

Wenche Høghaug
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