REFERAT FRA ÅRSMØTET 04.06.2008 / STYRETS BERETNING 2007
Tid: 4. juni 2008 klokken 18:00
Sted: Hvitsten Grendehus
Fremmøtte: 44 medlemmer + 8 styremedlemmer
________________________________________
1. Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen.
Møteleder: Eddy Kobbel
Referent: Kjell Bakke
Tellekorps: Ole Johan Hvidsten og Heidi Morka.
Protokollunderskrift: Stine Børresen og Marianne Johansen.
3. Styrets beretning 2007/2008
Møteleder leste styrets beretning som var delt ut på møtet.
4. Balanseregnskap og resultatregnskap
Kasserer Per Røtvold orienterte om regnskapet som var utdelt på møtet. Revisor hadde ingen bemerkninger
til regnskapet som ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
5. Innkomne saker
FORSLAG FRA BJØRN OLE SKAUG:
1.1. Økning av kontingent til kr.600 og kr. 300 for henholdsvis fastboende og pensjonister/fritidsboende.
Årsmøtet vedtok med 27 stemmer en viss økning av kontingenten, men overlot til styret å vurdere
økningens
størrelse opp til ca 400 kroner.
1.2. Informasjon til innbyggere må bedres.
Jon orienterte om Velets nye web sider og om oppslag som vil bli utarbeidet.
Allmannamøte ble vedtatt til onsdag 3.september.
1.3. Velkomstbrev til nye beboere.
Ref punkt 1.2
1.4. Salg av Grendehuset.:
Ole Johan Hvidsten foreslo å sette ned et utvalg for vurdering av alternativ bruk av Grendehuset.
Ble enstemmig vedtatt etter at Skaug trakk sitt forslag.

1.5.og 1.6 Gjerdet på stranda er skjemmende og hotellparken som aktivitetsområde for barn og unge.
Torget og sjøbodene ser ikke bra ut og Velet må ta et aktivt grep og utnevne en ansvarlig for tiltak.
Velet engasjerer seg; ref årsmeldingen, men områdene er private.
1.6. Se ovenfor1.7. Stabiltomta for etablering av sommerkafe, butikk oa.
VEDTAK : Velet engasjerer seg; ref årsmeldingen, men områdene er private.
FORSLAG FRA OLE-JOHAN HVIDSTEN:
1.8. Styremedlem med informasjon som hovedoppgave.
Ble vedtatt enstemmig.
1.9. Opprettelse av prosjektgrupper.
Det er ikke foreslått konkrete tiltak.
VEDTAK: Velet ber om forslag til tiltak på web-sidene
5.1. Godtgjøring til kasserer
Godtgjøring ble fastsatt til kr. 2 000,- pr. år.

5.2. Valg på årsmøtet
Nytt styre Hvitsten vel 4. juni 2008
Leder:
Eddy Erling Kobbel - for 2 år
Styremedlem:
Oscar Hærnes
Jakob Ruder Iversen
Per Wendelbo Røtvold
Eddie Guse - for 2 år
Jon Asdal - for 2 år
Børre Skiaker - for 2 år
Vara:
Linda Rasmussen - for 1 år
Henning Kleven - for 1 år
Revisor:
Øivor Skaug - for 2 år
Ole Erdal-Aase - for 2 år
Vararevisor:
Werner Isaksen - for 1 år
Valgkomite:
Bente Hagen
Bjørn Ole Skaug - for 2 år

