
Referat fra styremøte i Hestnes Vel 13.01.16 
 
Ref 01/2016 
 
Sted: hos Grethe Lind 
 
Agenda: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 
Referat godkjennes 
 
2. Evaluering grøtfest 
 
Veldig god stemning, gode tilbakemeldinger, utrolig fint at folk er positive til å bidra med 
grøtkoking, veldig bra med trekkspillmusikk og nisse. Ca 30 barn møtte samt mange voksne. 
Kan gjennomføres uansett vær også neste gang.  
 
Hadde 5 gryter grøt denne gang, det var litt for mye. Ligger kvittering i permen fra sist 
innkjøp og Hanne Sofie lager ei liste over hva vi kjøpte inn og hvor mye, slik at det blir 
enklere til neste fest.  
 
3. Status sauer i Hestnes 
 
For ca 3 år siden, lenge før Hestnes Velforening ble stiftet, kom det et kommunestyrevedtak 
som sa at det ikke skal være trær som hindrer utsikt mot innseilingen. Kommunen kom med 
et forslag om å få en beiteavtale om sauer ytterst i Hestnes, for bedre å kunne holde 
vegetasjonen nede. 
 
Velforeningen ble så forespurt av kommunen om det var innvendinger mot å ha 
sauer.Kommunen ønsket et samarbeid om beiteavtalen, der Kommunen skulle dekke 
materialkostnadene til gjerdet og Vellaget skulle hjelpe til med å sette opp gjerde sammen 
med bonden. Dersom Vellaget ikke ønsker sauer, måtte vegetasjonen holdes nede manuelt, 
gjerne flere ganger årlig. Kommunen sa at de ikke hadde midler til å gjøre dette. Saken ble 
derfor tatt opp på årsmøtet 14.04.15, der det var flertall for kommunens forslag om 
beiteavtale, og flere ønsket å stille opp for å sette opp gjerdet. 
 
Vellaget har ingen myndighet til å avgjøre denne saken, da det er en politisk beslutning. 
Saken har ikke kommet mye lenger siden årsmøtet, med skal opp i planteknisk utvalg (PTU) 
i løpet av kort tid. De som ønsker innsyn i denne saken, kan etter gjeldende regler be om 
innsyn i offentlige dokumenter, da alle dokumenter i saken er lagret i kommunens arkiv. 
Kommunens saksbehandler kan også informere om hvem som har høringsrett,  klagerett 
osv. 
 
4. Planlegge neste årsmøte 
 



Neste årsmøte planlegges til 08.03.16. Holdes hos Jarle. Leder lager en årsmelding i forkant 
av møtet, denne presenteres på møtet. Årsmeldingen viser hva Vellaget har gjort det siste 
året. 
 
Vi lager pølsefest på årsmøtet med de nye grillene!   
 
Alle kan komme med innspill til årsmøtet, frist 23.02.16. Husk å betale medlemsavgiften før 
årsmøtet. Blankett for medlemskontingent for 2016 kommer ut i løpet av 1-2 uker. 
Valgkomité som ble opprettet på forrige årsmøte kontaktes for å finne nye kandidater til de 
som skal ut av styret. 
 
5. Regnskap pr 31.12.15 
 
Egenkapital pr 31.12.15: 16453,72 kr. Ingen gjeld. Fullt resultatresultat tas opp på årsmøtet. 
 
 
13.01.16 
 
For Hestnes Velforening 
 
Wenche Høghaug 
Referent 


