
Tema: Generalforsamling i Hvitsten vel  

Dato: 26. mai 2011 

Tilstede: mdl. i HV 56 stk.  

Ordstyrer: Eddie Guse 

Fra styret: Jon Asdal, Jens Hvidsten, Eddie Guse, Linda Rasmussen, Roar Isaksen, 

Henning Kleven, Kjetil Brænd Andresen 

Referent: Kjetil Brænd Andresen 

Kopi:  

Tellekorps: Svanhild Bergmo og Lasse Løw 

Møtereferat 

  Ansvar Ferdig 

1 Eddie Guse leste årsberetningen. Den blir lagt ut på web. 

Årsberetningen ble vedtatt. 

Eddie Guse X 

2 Jon Asdal orienterte om velets økonomi:  

Balanseregnskap 

Resultatregnskap 

Revisors beretning og gjennomgang av de forskjellige 

postene i regnskapet til Hvitsten vel. 

Avsatte driftsmidler til Grendehuset er på kr. 300 000,-

Styret er i ferd med å disponere pengene til det de er satt av 

til. Gjennomgang av budsjettet for 2011.  

Alle tallene er tilgjengelig hos Jon Asdal på forespørsel. 

Jon Asdal X 

    3 Dugnadsånd – Jens Hvidsten. Det er mange som bidrar til 

fellesskapet i Hvitsten og HV ønsker i år å trekke frem to 

som har bidratt med fantastisk innsatts i Hvitsten i Mange 

år.  

Jostein Berthelsen som blant annet bruker utallige timer 

hver eneste vinter for å sprøyte en kjempefin skøytebane til 

alle Hvitstenbeboere, store og små. 

 

Bjørn Skui som alltid stiller opp med traktor eller annet 

utstyr, hvor som helst i bygda. Han bidrar til 17. mai 

arrangementet, sommerfesten, skraper parkeringsplassen og 

har gjort slikt så lenge vi kan huske. 

 

I tillegg har Bjørn Lindgren kjøpt nytt lerret til kinoen. 

Dette er uten skjøter. Dette til glede for alle som benytter 

seg av kinoen på Grendehuset. 

 

Hvitsten vel takker også alle som bidrar til sammenkomster 

og dugnader for at Hvitsten skal være et hyggelig sted å bo. 

 

Eddie Guse ønsket også å takke Jens Hvidsten og Henning 

Kleven for god innsats i Velet. 

Alle nevnte fikk utdelt blomster, vin, lykt og diplom. 

 

Jens 

Hvidsten 
X 



 

4 Info fra Kino – Bygdekinoen har valgt ut Hvitsten til årets 

bygdekino. Det innebærer at Ronald og Eddie får dekket 

tur til filmfestivalen i Haugesund 

Eddie Guse X 

5 Punkt 5 – Valg, valgkomité Svanhild Bergmo og Lasse 

Løw. Kort informasjon fra Lasse Løw om hvordan valget 

skal foregå. Valgkomitéen presenterte sin innstilling. 

Dersom salen har andre forslag, må dette bli presentert med 

benkeforslag. 

 

På Valg – Styremedlem Henning Kleven, styremedlem 

VK sin innstilling Jakob Ruder Iversen, benkeforslag Kine 

Ness. Generalforsamlingen velger Jakob Ruder Iversen 

som nytt styremedlem for to år. 

 

På valg – Linda Rasmussen, styremedlem 

VK innstiller Linda Rasmussen, benkeforslag Ingvar Tuft. 

Generalforsamlingen velger Linda Rasmussen som 

styremedlem i to nye år. 

 

På valg – Jens Hvidsten, styremedlem 

VK innstiller Kjetil Brænd Andresen, benkeforslag Yngvar 

Tuft og Kine Ness. Generalforsamlingen velger Kjetil 

Brænd Andresen som nytt styremedlem for to år. 

 

På Valg – Kjetil Brænd Andresen, varamedlem 

VK innstiller Rune Tressum. Generalforsamlingen klapper 

inn VK sin innstilling og Rune Tressum velges som nytt 

varamedlem for et år. 

 

På valg – Robert Bush, varamedlem 

VK sin innstilling Trond Tuft, benkeforslag Kine Næss. 

Generalforsamlingen velger Kine Næss som nytt 

varamedlem for et år. 

 

På valg – Svanhild Bergmo, valgkomiteen 

VK innstiller Kjersti Brænd Andresen. 

Generalforsamlingen bekrefter Kjersti Brænd Andresen 

som medlem av valgkomiteen i to år. 

 

Valg – Revisor 

VK innstiller Øivor Tomter Skaug, Astrid Fyrand og 

Werner Isaksen som vararevisor. Generalforsamlingen 

velger Øivor Tomter Skaug, Astrid Fyrand og Werner 

Isaksen. 

 

Nytt styrte 

Eddie Guse, Børre Skiaker, Jon Asdal, Roar Isaksen, Linda 

Rasmussen, Jakob Ruder Iversen, Kjetil Brænd Andresen. 

Varamedlemmer Kine Næss og Rune Tressum. Eddie Guse 

og Jon Asdal har prokura. 

Lasse Løw 

Svanhild 

Bergmo 

X 

6 Sommerfesten – Henning Kleven. Festkomiteen mangler 

medlemmer, og for at sommerfesten skal gå av stabelen 

trengs det mellom 20 og 30 stykker. Det var ikke nok som 

hadde mulighet, derfor er sommerfesten 2011 avlyst. Det 

kom inn forslag fra salen om å tone ned sommerfesten, 

mindre forventing om servering og stort opplegg, men det 

Henning 

Kleven 
 



viktigste at Hvitstens befolkning samles i sosialt lag. 

 

7 Informasjon om Ramme gård og Pyttskog ved Eddie 

Guse. Det planlegges en stor oppussing av turområdene 

rundt området Pyttskog. Informasjon om dette ligger på 

Websidene til Hvitsten vel. 

Eddie Guse X 

8 17 mai komiteen ved Rune Tressum vil gjerne takke for all 

hjelp og innsats ved årets arrangement. 

Rune 

Tressum 
X 

    9 Forslag til endringer i vedtektene – Eddie Guse. 

Endringer er sendt til alle medl. i posten. Det er ikke nok 

medlemmer tilstedte til å vedta disse endringene. Det må da 

vedtas av to Generalforsamlinger for å være gyldig. Ingen 

benkeforslag på endringer, Generalforsamlingen 2011 

vedtar endringene til vedtektene. Saken tas opp på nytt på 

Årsmøtet i 2012. 

 

Forslag til ny kontingentordning ved Eddie Guse.  

 

Dagens ordning; 

400 kr ordinært medl. En stemme ved generalforsamling 

200 kr familiemedlem og pensjonist. En stemme ved 

generalforsamling 

 

Nytt forslag; 

400 kr ordinært medl. En stemme ved generalforsamling 

400 kr familie medl. En stemme ved generalforsamling 

300 kr pensjonist. En stemme ved generalforsamling. 

Det nye forslaget vedtas av generalforsamlingen 2011. 

 

Eddie Guse X 

   10 Vi over 60 ved Rune Tressum. De har to turer som går av 

stabelen 15. juni og 28. august.15. juni er det tur til 

Haldenvassdraget og 28. august er det tur til Røros med 

overnatting. Mer info ligger på Websidene til Hvitsten vel. 

Rune 

Tressum 
X 

   11 Nytt bryggeanlegg i Hvitsten – Jakob Ruder Iversen.  

Det har lenge vært forsøkt å få godkjenning til å bygge ny 

molo som erstatning for Andersbrygga. Dette for å gi flere 

båtplasser til beboere i Hvitsten. Hvitsten vel har satt ned 

en komité som skal samarbeide med Fred. Olsen for å få 

igjennom dette hos kommune og fylkeskommune.  

Det er også vist interesse fra resurspersoner som ønsker å 

delta i denne planleggingen. 

 

Komiteen: Ole-Johan Hvidsten, Inge Lødøen, Vegard 

Kobberdal og et medlem fra styret i Hvitsten vel. Velets 

representant velges på første styremøte. 

Jakob Ruder 

Iversen 
X 

 

12 Bakkenettgruppen – Werner Isaksen.  

 

Bakkenettgruppen består av: Oscar Hærnes, Eddie Guse, 

Eddy Kobbel, Jon Asdal, Werner Isaksen 

 

Rode ansvarlige: Oscar, Eddy, Ingvar, Trond, Terje, 

Jakob, Inge 

Bakkenettgruppen prøver å ha møte hver 14. dag, og det er 

viktig å understreke at dette er dugnadsarbeid. Det er en 

utfordring å motivere og få entreprenører, utbyggere, 

strømleverandører og telekommunikasjon/ fiber- 

 X 



leverandører til å møte opp på møter. Noen er mer positive 

enn andre. 

Gravearbeidet har nå startet opp etter en lang pause. Dette 

på grunn av at entreprenøren til kommunen gikk konkurs. 

Fremdriften er avhengig av at kommunens arbeide først og 

fremst, men også Hafslund og Telenor. Hvis arbeidet skulle 

gjøres uten disse, hadde prisen blitt en helt annet enn kr. 

13.500,-. Bakkenettgruppen anmoder alle om å tegne 

abonnement hos Telenor. De har i en periode klaget på at 

det er for få abonnenter i det området arbeidet gjøres. 

Bakkenettgruppens innsatts berømmes fra salen. 

 

13 Oppussing av Grendehuset – Linda Rasmussen og Kjetil 

B. Andresen 

Det er mange som har et eierforhold til Grendehuset, og det 

med god grunn. Mange av Velets medlemmer har vært med 

på å bygge huset. Det trengs en oppussing av flere årsaker. 

Det er mye slitasje og en god stund siden det er gjort 

utbedringer på salen og inventar. Det er sett på flere 

løsninger, blant annet; Nye møbler, male/ hvitte salen, ny 

belysning, tekstiler, dele salen, nytt gulv. 

Det er satt av penger til drift av grendehuset, men 

mesteparten av disse pengene er satt av til 

brannvarslingsanlegg, lufting og alarmsystem. Styret 

fortsetter arbeidet med oppussingen av huset. 

Kjetil 

Andresen 
X 

14 Informasjon fra Valgkomitéen – Lasse Løw.  

Det er ikke valg på komiteene, men det ligger i VK sitt 

mandat at de skal verve medlemmer til komitéene. Dette 

har vært en stor utfordring, og det har ikke vært mulig å 

fylle opp komiteene i år. VK har derfor et forslag – slå 

sammen 17. mai komiteen og festkomiteen 

Lasse Løw X 

15 Kommunevalg og Kirkevalg – Jon Asdal. Mye 

informasjon på websidene. 

 

Jon Asdal X 

16 Referat fra styremøte umiddelbart etter 

Generalforsamlingen. 

Valg: 

Jon Asdal - kasserer 

Børre Skiaker – sekretær 

Linda Rasmussen – nestleder 

Jakob Ruder Iversen – styrets medlem i Molo- komiteen 

  

17 Hvitsten vel takker Ole Fredrik Hvidsten for flott diplom 

han har laget og gitt velet kostnadsfritt til fri avbenyttelse. 

  

 


