Tema:
Dato:
Tilstede fra
styret:
På sak:
Forfall:
Referent:
Antall medl.

Årsmøte/ Generalforsamling
24.05.12
Kine Næss, Jon Asdal, Børre Skiaker, Rune Tressum, Eddie Guse, Jakob
Ruder Iversen.
Roar Isaksen, Linda Rasmussen
Kjetil Brænd Andresen
62

Protokoll
Sak nr Tema
1
Godkjenning av innkallingen - vedtatt

2

Ansvar
EG

Valg av referent, Kjetil Brænd Andresen – Vedtatt

Ferdig
Vedtatt

Vedtatt

Tellekorps, Lasse Løw og Kjersti Brænd Andresen –
vedtatt.
Til å skrive under protokollen, Henning Kleven og Jens
Hvidsten - Vedtatt
3

Styrets beretning for perioden 20.05.11 – 24.05.12 –

EG

Vedtatt

4

Regnskap – Økonomi 2011

JA

Vedtatt

Vedtatt

Balanse for 2011 – Gjennomgått og vedtatt.
Revisor beretning - vedtatt
Resultat for 2011 – vedtatt
Budsjetter for Hvitsten vel og komiteer – vedtatt
5

Nye vedtekter for Hvitsten vel 2/3 dels flertall trengs for å vedta – Vedtatt enstemmig for
annen gang.

BS

6

Innkomne saker
Eddie Kobbel – steinfylling ved grendehuset. Skulle brukes
som mellomlagring mot at det skulle lages parkeringsplass
for Grendehuset. Dette arbeidet har stagnert og avhenger av
entreprenør og kommunen. Hvitsten Vel følger opp saken.
Valg av styremedlemmer. Til Hvitsten vel og Bolette og
skipsreder Fred Olsens legater til Hvitsten Vel.

EG
JRI

7

Valgkomiteen har følgende innstilling:
Styremedlemmer velges for to år, vara for et år, og to

LL
KBA

Vedtatt

revisorer for to år.
Dagens styre:
Styreleder Eddie Guse er på valg og valgkomiteens
innstilling er Eddie Guse -vedtatt
Styremedlem Børre Skiaker er på valg, valgkomiteens
innstilling er Børre Skiaker - vedtatt
Kasserer Jon Asdal er på valg, valgkomiteens innstilling er
Kine Næss som nytt styremedlem - vedtatt
Varamedlem Rune Tressum er på valg, valgkomiteens
innstilling er Rune Tressum - vedtatt
Varamedlem Kine Næss er på valg, valgkomiteens
innstilling er Torgeir Wiik - Vedtatt
Valgkomitemedlem Lasse Løw er på valg – valgkomiteens
innstilling er Michael Hakvaag - vedtatt
Revisor Øivor Tomter Skaug er på valg, valgkomiteens
innstilling er Werner Isaksen - vedtatt
Revisor Astri Fyrand er på valg, valgkomiteens innstilling
er Idun Brustad – vedtatt
Ingen benkeforslag – Alle vedtak ble klappet inn av
forsamlingen.
8

Vaffelsalg i Sjøboden 2012
Fordeling av ansvar og overskudd. Forslag: Hvitsten vel og
vi over 60 fordeler helgene mellom seg og dekker
annenhver helg. Overskuddet deles også.
Skriftlig avstemning foreslått og gjennomført
Årsmøtet vedtok at oppgaven fortsatt skal deles.
Overskuddet deles likt mellom HV VO 60 under
forutsetning at antall dagene deles likt.

EG

9

Jakob Ruder Iversen delte ut diplom og
oppmerksomhet fra Styret:

JRI

Oppmerksomhet til
Else Hauan
Dag Johansen
Roar Isaksen – Werner Isaksen tok imot
Jon Asdal
Astrid Fyrand – ikke tilstede
Øivor Tomter Skaug - ikke tilstede

Vedtatt

Tusen takk for innsatsen viljen og arbeidet!!

10

Saker som fremmes av styret/ Ikke en del av årsmøtet
Pubdrift i Sjøbodene 2012
Søknad om skjenkebevilgning – kommunen

Oppussing og vedlikehold av Grendehuset
På grunn av slitasje og økt konkurranse, samt innspill fra
medlemmene i Hvitsten vel, ble det satt ned en gruppe fra
styret som skulle se på ulike måter å «freshe opp»
Grendehuset og dets inventar på. 4 forslag – nytt gulv, nye
møbler, maling, tekstil og belysning. Styret har vedtatt
følgende: – nye møbler, maling, tekstiler og belysning. Det
ble sendt ut liste, syv interessenter melde seg til å bidra
som resurspersoner til prosjektet.
Molo/ Rampe – Ole Johann Hvidsten
Utrede muligheten for Molo
God dialog med kommunen
Møter med fylket, Ser nå på muligheten for plassering som
ivaretar vernehensyn og formålene i Hvitsten vels
formålsparagraf.
Søknad er sendt til kommunen, vernehensyn gjør det noe
mer komplisert. Rampen sees på som en start. Innstilling
om molo kommer medio september
Seilforeningen – Trond Mæhlum
200 medl. I år, det er en god økning.
Seilforeningen takker Hvitsten vel for støtte.
- Andunge og annen båt skal pusses opp
- Foreningen har fått en Flipper.
- Færing er også i foreningens besittelse.
Foreningen har fatt 65.000 kr fra Sparebankfondet til
innkjøp av kajakker. Foreningen har fortatt kjøpene og har
nå12 kajakker til utlån.
- Mottatt gave til vester og sikkerhetsutstyr
- Mottatt gave til el utstyr
- Mottatt gave fra Fred. Olsen AS, 80.000 kr til å utbedre
det elektriske anlegget.
Seilforeningen tilbyr nå følgende:
- Seilkurs på mandager
- Lørdags padling og seiling
- Seilbrett burs – slutten av juni

EG
RT
KBA

Bakkenett gruppen – Werner Isaksen
- Fjordveien og Leif Aasens vei er under arbeid,
forhåpentligvis ferdig før jul.
- Neste trinn er Strandveien 42 til 107/109. Graving starter
nå og fortsetter utover høsten, forhåpentlig ferdig i løpet av
året
- Løvlia startet denne uke – de har blitt hengende etter på
grunn av andre prosjekter

Fra styret
Takk til alle som har deltatt på dugnader og arbeid i de
ulike komiteene.
Sommerkonsert og Pub 16. juni - Overskuddet går til
Solåsenstiftelsen.
St. Hans – enkelt arr. Pub også åpen
Styret takker for oppmøtet, innspill og kommentarer!

Hvitsten 28.05.12

--------------------------------Jens Hvidsten

-----------------------------------Henning Kleven

