
 
Tema: Allmøte 

Dato: 30.10.14 
Tilstede: 31 medlemmer + styret 

Referent: Eddie Guse 

Kopi: Medlemmene på nyhetsbrev - hjemmesiden 

Møtereferat  

Sak nr Tema   

01/14 Asfaltering i Strandveien. Arne Kristian Sogn fra Vestby kommune orienterte. 

Fartsdumper i Strandveien. Vestby kommune ønsker ikke å legg dumper i veien. 

Kommunen ønsker å sette ut innsnevringer 8 mnd i året. Disse skal fjernes i 

brøytesesongen. Plassering og utforming skal skje i samarbeid med Velet. Dersom dette 

tiltaker ikke gir ønsket effekt, kan kommunen legge dumper på et senere tidspunkt. 

02/14 Arne Kristian Sogn orienterte om problemene med overvann i Strandveien. Kommunen 

mener at problemet vil bli utbedret i forbindelse med asfalteringen. 

Det vil ikke bli overgraving i veien i løpet av 4 – 5 år. 

03/14 Tilknyttingsavgift VA for medlemmer av Hvitsten vannverk. Det ble nedsatt en gruppe 

bestående av Hilde Feragen, Eddy Kobbel og Eddie Guse. Gruppen skal prøve å få 

kommunen med på at vi skal betale etter satsene som var da vil ble koblet på, ikke 

satsene for 2014/2015. 

04/14 Bekken ved Martinskleiva skal graves/kobles til i løpet av jan/febr 2015. 

05/14 Andersbrygga. Dette er en forsikringssak. Grunneier venter på takst/tilbakemelding fra 

selskapet. 

06/14 Det er for få medlemmer i de ulike komiteene. Dersom noen ønsker å delta, kan 

vedkommende melde fra til styret eller valgkomiteen. 

07/14 Vinterfest 17.01.15. Invitasjon legges ut på nettet. 

08/14 Menighetsrådet. Lasse Løw og sokneprest Torbjørn Aas orienterte. Skal det være felles 

menighetsråd for Garder, Hvitsten og Vestby, eller skal Hvitsten bestå som eget 

menighetsråd. Dette avgjøres ved kommunevalget 2015. 

09/14 Følgende saker var meldt til allmøtet fra Else Hauan: 

1. Hun etterlyste noter og forklaringer til regnskapet fra årsmøtet. Eddy Kobbel 

opplyste at hans liste med innvendinger var overlevert styret som skulle ta disse 

til etterretning. Regnskapet og beretningen ble vedtatt på årsmøtet. 

2. Post til styret. Hun var misfornøyd med styrets behandling av innkomne e-

poster til styret. Hun aksepterte ikke at styreleder brukte privat e-post for tilsvar. 

Alle styrets medlemmer sa seg tilfredse med dagens ordning. Det ble likevel 

bestemt at post til post@hvitstenvel.no skulle automatisk gå til alle styrets 

medlemmer. 

3. Videre etterlyste hun rabattkort som velets medlemmer har. Styret opplyste at 

ny kort skal sendes ut så snart som mulig. 

4. Hun etterlyste oppdatering av navneliste på hjemmesiden. Styret opplyste at 

dette vil bli gjort snarest mulig. 

5. Hun spurte hva styret hadde gjort i forbindelse med fartsdumper i Strandveien. 

Dette ble inngående referert av Arne Kristian Sogn som fortalte om alle e-

postene mellom styret og Vestby kommune. 

 Møtet ble avsluttet klokken 21.00 
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