
Generalforsamlingsprotokoll fra årsmøte i Hvitsten Vel 
26 mai kl 19.00 i grendehuset i Hvitsten. 

 
 

Formann i Hvitsten Vel, Linda Rasmussen ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. 
 
 
 

1) Godkjennelse av innkallelsen. 
Innkallelsen ble enstemmig godkjent. 
 

2) Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to medlemmer til å signere protokollen. 
Linda Rasmussen ble valgt til ordstyrer, Anniken Isaksen ble valgt til referent,  Ingunn 
Seljehammer og Svanhild Bergmo  ble valgt til tellekorps. Det var 55 medlemmer 
tilstede. 
Merete Isaksen og Bjørn Lindstrøm ble valgt til å signere protokollen. 

      
3) Gjennomgang av styrets beretning 2015/ 2016.  

Beretningen ble gjennomgått av Ronald. Anniken opplyste at kinoregnskapet ikke var 
medtatt i beretningen 
Beretningen ble enstemmig godkjent. 

     
4) Regnskap 2015, samt budsjett for 2016.  

Regnskaper og budsjett ble godkjent. 
 

5) Behandling av saker på agenda og innkomne saker 
Forslag fra Eddy Kobbel: 
a) Utvidelse av Grendehuset: ikke utvidelse , men oppussing. 
b) Innkjøp av utstyr/ video til Grendehus: denne saken arb videre med. 
c) Gressplen/ fotballbane: Søknad sendes kommunen. 
d) Maling av grendehus: Dugnad til høsten 2016.  
e) Utebelysning på parkeringsplass. Er allerede igangsatt. 

 
Forslag fra Anne Borg: 

f) Parkeringsforholdene i Hvitsten i sommer. Axel Heyl informerte at det vil    
fjernes en del steinmasser, og at det vil være færre biler fra bygging på Stabil. 

g) Fartsdempende tiltak i Strandveien. Vedtatt å sende søknad om dette til 
kommunen, eventuelt kjøpe inn fartsdumper selv. 

 
6) Valg: Elisabeth informerte om forslagene. Deretter ble det foretatt valg. 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent. Det nye styret består nå av følgende 
medlemmer: Linda Rasmussen: formann, Dag Johansen: nestformann, Anniken 
Isaksen: Styremedlem, Camilla Andersen: styremedlem, Aksel Strøm: styremedlem, 
Axel Heyl : styremedlem, Christian Jacobsons: varamedlem, Stine Børresen: 
Varamedlem. Werner Isaksen og Eddy Kobbel fortsetter som revisorer. Gard 
Johansen og Elisabeth Kleven forsetter i valgkomiteen. 



 
7) Diverse informasjon: 

 
Komiteene: Gard informerte man mangler ett medlem til kinokomiteen. 
Bjørn Lindstrøm sa seg villig til å være med i denne komiteen. 
Man mangler dessuten medlemmer til 17.mai komiteen og man oppfordrer de som 
kan tenke seg å være medlemmer til å melde seg til valgkomiteen. 
 
Det vil være mulighet for å sette ut båt på stranden hos Kleven første helgen i juni 
og siste i september. 
 
Styret ber medlemmene i Hvitsten vel om å ikke legge ut negative ting om personer 
eller hendelser på sosiale medier. Ta heller kontakt med styret, så prøver vi å rette 
opp i ting. 
 
Kaffe/ vaffelsalg i sommer : Kan de som har mulighet til å delta på dette ta kontakt 
med Mona Underberg eller melde seg på på hjemmesiden til Hvitsten Vel. 
 
Kontraktene på Sjøbodene lå framme  til gjennomlesning , de vil også bli lagt ut på 
nett. 
 
Vedrørende svingen i Strandveien: Eddy Kobbel forsetter å jobben med denne 
saken.  
 
Pub: Vil være på onsdager og enkelte fredager i sommer. Trenger ryddehjelp.  
 
Styret sender ut dato for dugnaden senere. 
 
Seilforeningen ved Sverre informerte at seilskolen fortsetter og er allerede i gang. 
Det er seilskole fra 5-7 juni. Kajakk kurs arrangeres samme uke som samlingen. Det 
vil også arrangeres seilbrett kurs i løpet av sommeren. 
 
 
 
 
Møtet ble deretter avsluttet. 
Styret ønsker alle en god sommer! 

 


