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Velkommen
Jan Georg Furuløkken og Wenche Høghaug ønsket velkommen og gikk kort gjennom hva
som var gjort siden initiativet til velforeningen ble tatt og agenda for møtet.
Godkjenning av vedtekter
Interimstyret, bestående av Jan Georg Furuløkken, Hanne Sofie Aarstad, Lena Åkerman,
Lasse Damgaard, Jarle Larsen og Wenche Høghaug, har utarbeidet vedtekter med
utgangspunkt i Vellenes Fellesorganisasjon og tilpasset dem lokale forhold. Vedtektene
ble delt ut slik at alle fikk sett gjennom dem. Det var ingen kommentarer til vedtektene, og
de ble derfor enstemmig vedtatt. Det geografiske området er fra Lyngtangen til
Myntangen. Se ellers vedtektene som helhet i vedlegg.
Valg av styre
Det var ikke mange som stilte til valg, men styret som ble valgt er følgende:
Leder:
Jan Georg Furuløkken
Nestleder:
Jarle Larsen
Kasserer:
Hanne Sofie Aarstad
Sekretær:
Wenche Høghaug
Styremedlem:
Lena Åkerman
Varamedlem:
Eli Hestnes
Varamedlem:
Gunnar Herveland
Leder og styremedlem er valgt for ett år. De resterende verv er valgt for 2 år. Neste
årsmøte avholdes i mars 2015.
Fastsettelse av kontingent
Kontingent til Hestnes Vel vedtas til 250 kr pr husstand pr år. I kontingenten inngår også
medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon med 500 kr i innmeldingsavgift, samt 8 kr pr
husstand. Se ellers vedtekter for utfyllende om kontingent.
Det settes opp en innbetaling i 2014 og en ved årsmøtet i 2015 (våren).

Komiteer
Det opprettes flere komiteer for å sikre at enkelte områder ivaretas og at ildsjeler og
spesielt interesserte får være med å bidra.
Komite for vegetasjon:
mål er å holde vegetasjonen mellom snuplassen og havet nede for å sikre utsikt og at det
fremdeles skal være mulig å bruke området. Spørsmål om å beite området. Jarle Larsen
leder denne komiteen sammen med Egil Otto, Bjarte Sævareid og Åge Dyrnes.
Komite for lekeplass og ballsletter:
mål er å sikre godt vedlikehold av disse, samt et
tilbud som er tilstrekkelig og for barn i alle aldersgrupper. Spørsmål om bruk av sletta. Ta
kontakt med kommunen for å be om planer på dette området. Medlemmer i denne
gruppen er Lena Åkerman, Gunnar Herveland, Wenche Høghaug og Kim Vamråk.
Komite for arrangementer
: få på plass arrangementer som kan øke trivsel i området og
bidra til at medlemmene kan bli bedre kjent. Eksempler er St Hans, grøtfest og 17. mai
fest. Ove settes som ansvarlig for St Hansfest. Styret får som oppgave å lage i stand den
første grøtfesten, som skal finne sted før jul i år. Det er flere som melder seg frivillige til å
koke grøt. Styret sjekker om uteområdet i barnehagen kan brukes til dette.
Internettside
: det er et sterkt ønske om å ha egen internettside, og denne lager SvenErik
Åkerman sammen med Jan Georg Furuløkken og Bjarte Sævareid. Her vil det komme
informasjon om velforeningen, referater fra møter, bilder fra arrangementer, vedtektene vil
ligge på nettsiden og annet. Det kan lages logo og det er ønskelig med bilder fra området,
eksempelvis svanene. Hestnes Vel har for øvrig opprettet egen mailadresse, denne er
hestnes.vel4372@gmail.com
Eventuelt:
 
Komite for fiberløsninger (forslag fra sonderingsmøtet 11.september) strykes, da det
vurderes å ordne seg selv og innleggelse av fiber er nå en pågående prosess.
 
Det er egen turgruppe som møtes kl. 16.00 hver onsdag på snuplassen. Her er det bare å
bli med.
 
Hestnes Vel oppretter organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret
 
Det opprettes konto for grasrotandel.
 
Det vurderes å be om sponsing fra næringslivet dersom det er tiltak som skal
gjennomføres som er spesielt kostnadsfulle. Vellaget kan også søke kommunen om ulike
tilskudd.
 
Det skal settes opp ei informasjonstavle for å sikre informasjon ut også til de som evt ikke
har internett.
 
Styreleder tar kontakt med kommunen for å be om at veien blir sopet
06.11.14.
For Hestnes Velforening

Lena Åkerman og Wenche Høghaug

