
 

Styremøte i Hestnes vel 6.juni 2016 

hos Mariann 

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

Sak 1 

Sauene: fungerer fint, men det gror noe over. Bonden vil sette ut noen flere sauer, og også sprøyte 

for ugress. Setter strek nå, men vurderer en runde til våren for å rake sammen greiner og annet som 

ligger igjen. 

Sak 2 

Dugnad rydding og bygging av Sankt Hans-bål: fungerte fint. Info på face book, mail og nettsiden blir 

sett. Godt oppmøte og god stemning. Sven Erik Åkerman ba kommunen hente søppel, og det ble 

gjort 

Info om Sankt Hans og Hestnes vel på samme ark som legges i postkassene og henges opp. Oddleif 

lager info og sender til Hanne Sofie. Dette blir spredd ved hjelp av passejenter eller oss andre. 

Sak 3 

Sankt Hans feiring. Starter kl. 17. Mariann lager heks. Vi trenger folk til å arrangere leker. Mariann 

spør Grete om å arrangere lekene som i fjor, og blir med selv. Får penger fra vellaget for å kjøpe noen 

premier. Hanne Sofie kjøper grillkull, Mariann sørger for å fyre opp grillene.  

På sikt tenker vi å selge pølser, kaker og annet for å få inntekter, men vi vil ha et års erfaring for å vite 

hvor mange folk vi kan forvente. 

Sak 4 

Forespørsel om rydding av søppel i Fjølavika, rundt lekehytta og rundt treningsapparatene. Vi tar 

dette opp igjen til våren pga. det har vært mye jobbing rundt sauene. 

Sak 5 

Ballbingen har stoppet opp pga. at utbyggingen står stille. Kim Vamråk ønsker å søke midler til 

kunstgress på banen. Styret støtter dette, Kim fortsetter denne jobben.  

Sak 6 

Hestnesmarsjen: Grete og Jane Marie har ansvar for dette. De har prøvd å få Friluftsrådet med på å 

arrangere, men de har det veldig travelt, så usikkert hva de kan bidra med. Marsjen vil bli i oktober? 

Grete og Jane Marie gir beskjed når de vet hva de trenger hjelp til. Tar dette på neste styremøte. 

 

 



 

Sak 7 

Lekehytta er ferdig, men området rundt er ikke opparbeidet. Oddleif ser på hvordan det ser ut, og 

kontakter evt. Åshild Bakken hvis det trengs sikring rundt. Styret ønsker en happening for å markere 

åpning når alt er ok.  

Sak 8 

Evt.: Prøver å få noen til å instruere voksne i treningsapparatene, for å få flere til å bruke disse. 

Nytt styremøte 22.august.  

Referent Mariann 

 


