
 
Tema: Referat fra allmøtet 
Dato 13.10.2016 
Tilstede: Styret og medlemmer av Hvitsten Vel 
  
  
Referent Aksel Strøm 
  
 
Referat fra allmøte i Grendehuset 13.10.2016 kl.19 
Tilstede: Ca. tyve personer fra vellets medlemsmasse og seks fra vellets styre. 
 

- Linda ønsket velkommen og minnet om allmøtets misjon; Hele Hvitstens 
befolkning kan her ta opp saker som er ment å gi økt trivsel i vårt lille 
samfunn. 

 
Kort oppsummering om styrets aktivitet og pågående oppgaver, samt saker som 
kom opp på møtet: 

- Svingen i Strandveien: Det er kontakt med kommunen og Schaus Buss A/S. 
Oppslag i lokalavisen. 

- Oppussing av Grendehuset: Anbud for utvendig vask, maling og reparasjon 
på noen av søylene ventes. 

- Nytt låssystem på Grendehuset: Anbud ventes. 
- Pub og vaffelsalg: Brutto omsetning forventes å overstige kr. 400.000,- 
- Lyktestolper ved Grendehuset og parkeringsplass: Skal settes opp denne 

høsten. 
- Regnskapsbyrå:Det er store utgifter forbundet med regnskapsførsel. Nye 

interne rutiner og/eller andre oppdragsgivere vurderes. Løsning forventes 
iverksatt for neste regnskapsår. 

- Bolettes Legat: Svært lav avkastning på legatet de senere år og stigende 
utgifter til pålagt revisjon senker stadig legatets relative verdi. En fornuftig 
anvendelse eller annen plassering av midlene vurderes.  

- Skøytebanen: Underlaget er i dårlig forfatning. Opprustning av underlaget er 
lovet utført før sesongen 2016/17. 

- Kiosk: Tilsynelatende en problematisk sak med kryssende interesser, som 
søkes løst. Styret kan ikke påta seg å drifte en kiosk. 

- Drift av Grendehuset: Mona Underberg og Tor Borg deler arbeidsoppgavene. 
- Forsikring av Grendehuset: En betydelig sum er spart ved bytte av 

forsikringsselskap. 
- Samarbeid med vellet:  “Vi over 60” og Hvitsten Trommekorps benytter 

Grendehuset, og menighetsrådet har arrangementer i forbindelse med 
advent, julegrantenning og juletrefest. 

- Medlemslisten i vellet: Elisabeth Kleven og Heidi Morka har påtatt seg å 
oppdatere, modernisere og systematisere medlemslisten. 

- Reelle utgifter til purring på velkontingenten for fjoråret, var kr. 20.000,-. 
Denne utgift synes unødig, og styret oppfordrer medlemmene til å betale 
senest til forfallsdato.  

- Grendehusets historie ligger nå på hjemmesiden.  



- Medlem av vellet savner link til bygdekinoen på hjemmesiden. 
- Mange barn er brukere av bygdekinoen, det er dessverre få voksne som 

benytter tilbudet. Bygdekinoen trenger sponsorer for å sikre driften. 
- Vellets styre velges for to år av gangen. Tre medlemmer er på valg ved 

årsmøtet i 2017. Styret oppfordrer medlemsmassen, til å finne mulige 
kandidater, evt, stille til valg selv..  

- Styret vurderer innmelding i Vellenes Fellesorganisasjon, heretter kalt VFO. 
Medlemskapet innbefatter blant annet en ansvarsforsikring som;  "dekker 
ansvar for skader som har oppstått som følge av noe vellet har gjort, eller 
unnlatt å gjøre", og skadeforsikring som;  "dekker skader som oppstår under 
dugnader og lignende arrangement i vellets regi". 
Årsavgift til VFO er kr. 500,- + kr. 8,- per husstand. 

- Lekeapparatene i parken ved kirken er populære, men i dårlig forfatning. Det 
er strenge sikkerhetsregler forbundet med lekeapparater og styret i vellet har 
her et prinsipielt ansvar. Morten Karlsen tar en befaring for å vurdere om 
reparasjon er mulig. Ved negativ tilbakemelding må vi rive det som er for 
dårlig, og søke relativt mye midler til nye. Lekeapparater med dagens 
sikkerhetskrav er svært kostbare. 

- Halvårsregnskapet er ufullstendig og viser ca. kr 40.000,- i underskudd. 
- Valgkomitéen oppfordres til å sjekke om underkomitéer trenger flere 

medlemmer, blant andre; 17.mai-komitéen. 
- Sverre Skibenes fortalte om vellykket seilopplæring i sommerens sesong. 

Ungdom fra Hvitsten er nå skolert til instruktører. Seilforeningen har fått to nye 
båter. Seilsamlingen i sommer hadde 40 deltakere. Foreningen trenger 
penger til innkjøp av utstyr og en påhengsmotor. 

- Vi trenger en ansvarsperson som kan samle folk til jevnlig vedlikehold av stier. 
Forslag mottas. 

- Det er omsøkt fire tomannsboliger i Bulldoserveien. Det ble spurt om en slik 
tett nybygging er forenlig med byggningsmassen forøvrig. Det stilles spørsmål 
om en person fra styret bør gå i møtene til Plan og Miljø, og på den måten ta 
del i utbygging og utviklingen av Hvitsten og eventuelt søke innflytelse. 

- For å ønske nye innbyggere velkommen til Hvitsten og bli bedre kjent, er det 
et ønske om eksempelvis å sende ut en oversikt på alle sosiale aktiviteter 
gjennom året. 

- Det ble uttrykt skuffelse vedrørende skrinlegging av fibernett langs 
Hvitstenveien opp til parkeringsplassen. En oppfordring til å danne en 
bakkenettgruppe, lik rodegruppene vi tidligere hadde i andre deler av 
Hvitsten, kom opp som et mulig redskap for å oppnå en god løsning. 

- Utkjøring med båt under “brua” på Andersbrygga, ble uttrykt som vanskelig. 
Dette søkes ordnet via bryggekomitéen.  

- Ønske om sittebenker langs Strandveien. Vellet vil søke om benker fra 
Rotary/I.J.Bygg. 

- Godt samarbeid og fin dugnadsånd i Hvitsten, har ført til flott belysning ved 
kirken. (maling av kirken er ikke vellets ansvar, men ifølge kilder er det nå en 
prioritert sak) 

- Ønske om bekjentgjøring av dagsorden for fremtidige allmøter.  
- Medlemmene i vellet oppfordres til å møte på allmøtet. Der kan man fritt lufte 

egne, gode idéer. 



 
Møtet ble hevet kl. 21.15 
 


