
 

Styremøte i Hestnes vel 13. april 2016 

Hos Oddleif 

Ref. 02-16 

Tilstede: Oddleif, Wenche, Jarle, Morten, Hanne Sofie og Mariann 

Sak 1:  

Nettsiden er bra og brukes. Den ligger åpen. Vi vil fremdeles også bruke mail og meldinger til de som 
trenger det. Hestnes vel har egen facebookgruppe, og denne skal vi jobbe videre med. Styrets 
konklusjon ang. FB er at de som har interesse av å være med, vil få tilgang til gruppen, uansett om de 
bor her eller ikke og uavhengig av om de er medlem. Dette vil skape interesse, og gi mulighet for 
rekruttering til velforeningen. Hele styret er administratorer. 

Sak 2: 

Rekruttering: Ca. 140 husstander i Hestnes og på Lyngtangen. Nå er det ca. 50 medlemmer. Vi sender 
ut infoskriv, og oppfordrer til medlemskap. 

Sak 3: 

Vi oppfordrer folk til å registrere Hestnes vel på grasrotandelen til Norsk tipping. Dette vil gi penger 
til velforeningen, som i neste omgang kommer innbyggerne til gode. Vi informerer om dette i info-
skriv.  

Sak 4: 

Infobrev ut til innbyggerne i Hestnes og Lyngtangen: grasrotandelen, info om velforeningen med 
hensikt å rekruttere flere medlemmer. 

Sak 5: 

Søppel og oppbevaring av båter på kommunens parkeringsplass: Grete har sendt mail til kommunen i 
mars og bedt om at det blir satt opp skilt ang. at det er forbudt å tømme søppel og hageavfall, og 
parkere hengere. Styret forholder seg ellers nøytrale i saken.  

Sak 6: 

Sankt Hans: Det har blitt plukket en god del søppel, men det må ryddes før Sankt Hans. Morten 
avtaler med Ove sånn at vi kombinerer søppelplukking og bygging av bål. Vi feirer 23. juni fra kl. 17. 
Mariann ordner heks. Velforeningen har griller som vi vil bruke. Vi prøver på FB å få en egen komite` 
på et par personer som tar ansvar for feiringen. Velforeningen kjøper inn grillkull. 

 

 

 



 

 

Sak 7: 

Søppel langs veien/på legeplassen. Det er vanskelig å få kommunen til å tømme, dermed vil vi lage 
oss mye arbeid hvis det settes opp søppeldunk. Det ønsker vi ikke.  

Sak 8: 

Stiene i marka: Styret vil sjekke ut hvem som er ansvarlig for vedlikehold, og prøver å få stiene 
utbedret. 

Sak 9: 

Hestnesmarsjen: det har kommet ønske om at den skal være på høsten, siden det var tradisjon 
tidligere. Det er allerede en komite` som har ansvar for dette. Foreløpig er Jane Marie, Grete og Leif i 
komiteen. De knytter til seg flere ved behov. 

Sak 10: 

Sauene: brenning er ferdig, men vi mangler materialene til å sette opp gjerde. Materialet skal 
kommunen ordne. Jarle har kontakt med bonden og kommunen, og kaller inn til dugnad når 
materialet er på plass.  

Sak 11: 

Vi satser på en markering når lekehytta er helt ferdig.  

Sak 12: 

Nytt styremøte 6.juni kl.20 hos Mariann 

 

 

 

 

 

 


