
Møtereferat allmannamøte 

 

3. september 2008 

 

Tilstede: Eddy Erling Kobbel, Oscar Hærnes, Jon Asdal, Eddi Guse, Jakob Ruder 

Iversen, Linda Rasmussen, Henning Kleven og Børre Skiaker. 

 

Forfall: Per Wendelbo Rødtvold 

 

Referent: Børre Skiaker 

 

Antall deltakere: 28 + styret  

 

 

Innledning 

Eddy ønsker velkommen og informerer om styrets arbeid, presseoppslag 4. september og 

antall styremøter resten av året. 

 

Agenda:  

1 Barn og ungdom 

2 Forslag til prosjekter 

3 Eventuelt 

 

Barn og unge 

Ordet fritt:  

Planere skøytebanen før vinteren (P-plass). Ronald ordner kikkert før planering. 

Kurs for barn: Sjøvett, seilkurs, fiskekurs, trial, matlaging 

Ungdom i 15-18 årsalderen bør selv være med å bestemme type aktivitet. 

Fotballskole (med innleid instruktør) 

Data 

Bridge 

Sjakk 

Fotball hver onsdag kl 19.00 på fotballbanen ved grendehuset (for alle) 

Skytebane i grendehuset 

Innebandy 

Paintball 

 

Prosjekter 

Fundament og ny flaggstang med ”Hvitsten vimpel” 

Kraftverk i bekken ned mot torget 

Pusse opp sjøbodene 

Pusse opp brygge 

Bygge ut bryggen på torget 

Påvirke utviklingen i Hvitsten: 

-Hvilken profil skal Hvitsten ha? 

-Eks. galionsfigurer, sjøbodene, museum påvirker Hvitstens profil. 

-Ole J. Hvidsten meldte seg frivillig som prosjektleder 

Det ble stemt over om prosjektgruppen ”profil” skal iverksettes – klart flertall! 

Styret setter opp ett mandat til Ole J. Hvidsten 



Ole J. Hvidsten kommer med forslag til Styre på sammensetningen av prosjekt gruppen 

til neste styremøte dvs. 24/9. 

Nytt gatelys, jf. de i Fjordveien.   

Fjerne sand i vei mellom torvet og brua. Sikring mot bekk defekt. 

Forslag til nye vedtekter i Hvitsten Vel som presenteres på årsmøte 2009. 

Anmode huseiere om å klippe hekker mot veien. 

 

Eventuelt: 

 

TV aksjonen 

 

Invitasjon til medlemmer bør bli bedre, eks. postkasser, sms, 

 

Pris medlemskap kr 400,- 

Hvis en husstand ønsker flere medlemmer/stemmeberettigede, så koster det kr. 200,- pr 

person i tillegg til de nevnte kr. 400,-. 

 

Pris for pensjonister kr 200,- 

Hvis en husstand ønsker flere medlemmer/stemmeberettigede, så koster det kr. 200,- pr 

person i tillegg til de nevnte kr. 200,-. 

 

 

 

Hvitsten 3/9-2008 

 

 

   

 

 

 

 


