
Tema: Allmøte i Hvitsten Vel 

Dato: 03.03.2011 klokken 1900 

Tilstede: mdl. i HV 22 personer 

På sak: Ordstyrer Eddie Guse 

Fra styret: Jon Asdal, Jens Hvidsten, Eddie Guse, Kjetil Brænd Andresen 

Referent: Kjetil Brænd Andresen 

Kopi:  

Møtereferat 

  Ansvar Ferdig 

1 FREMDRIFT BAKKENETTGRUPPEN  
 

Bakkenettgruppen består av: Oskar Hærnes, Eddie Guse, 

Eddy Kobbel, Jon Asdal, Werner Isaksen 

 

Rodeansvarlige: Oskar, Eddy, Ingvar, Trond, Terje, Jakob 

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- 

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

enn andre. 

 

Gravingen stoppet 22.12.2010, på grunn av været. Det vil 

starte så snart været tillater det. 

Neste møte er satt til slutten av mars, og gruppen håper at 

arbeidet vil starte etter dette, hvis været tillater det. 

Alle som ønsker å være med betaler en tilknyttingsavgift på 

kr 13.500. Detter er en forutsetning for å få gjennomført 

arbeidet. Dette er et nettoprosjekt, og det er ingen mulighet 

for å få gjort annet arbeid av de som utfører jobben. 

Prosjektet avhenger av mer eller mindre hundre prosent 

oppslutning. Det er flere som melder seg på etter hvert som 

gravingen nærmer seg deres eiendommer, og det er veldig 

bra for hele prosjektet 

Strømnettet er lagt ned i bakken et godt stykke opp i 

Gamlebakken – arbeidet fortsetter videre oppover så fort 

været tillater det. 

 

Gruppen hadde møte med kommunen 7. februar 

vedrørende videre fremdrift.  

Prosjektet er avhengig av arbeidet kommunen skal gjøre for 

å legge kabler i grøftene som kommunen graver. Det er nå 

ferdigstilt nytt anbud for det videre arbeidet kommunen 

skal stå for og dette arbeidet planlegges ferdig før 

sommerferien. Dette arbeidet vill bestå av å legge vann/ 

avløp, strøm og fiber i samme grøfter.  

 

Telemastene som står igjen oppover Strandveien og 

Werner 

Isaksen 
 



Gamlebakken vill bli tatt ned så fort fiberen er operativ. 

Bakkenettgruppen prøver å få med kommunen i større grad 

i dette arbeidet i henhold til statlig anmodning som 

presiserer at kommunalt arbeid skal legge til rette for at 

bredbånds og telekommunikasjondekningen blir bedre i 

landet. 

 

Gatelys – Bakkenettgruppen har fått kommunen med på å 

bruke hele sitt gatelysbudsjett på 100 000,- til gatelys i 

Strandveien. Lyset i Gamlebakken kommer etterhvert som 

arbeidet starter opp igjen utover våren. 

 

Viktig – Hafslund har god tro på dette og er delaktig i 

fremdriftsplanen. Telenor har noen betenkeligheter og et 

krav om at 60 % av husstandene skal tegne 

telefonabonnement for at de skal være med videre på 

prosjektet. I dag er det 30 % av husstandene som har tegnet 

abonnement hos Telenor. Bakkenettgruppen anmoder alle 

om å tegne Telenorabonnement på grunn av dette. 

 

FASE 1 – nå 80 husstander 

 

FASE 2 – ingen fullverdig fremdriftsplan på grunn av at 

arbeidet avhenger av det kommunen skal gjøre i området. 

Det er heler ikke ferdig prosjektert fra Hafslund og 

Telenor. Bakkenettgruppen ser ikke at fase 2 starter før 

høsten 2011. 

 

 

2 Nøkkeltall 

Grasrotandelen: 32 personer støtter Hvitsten vel, og norsk 

tipping har overført Kr. 1 857,- til vellets konto hittil i år. 

 

Antall betalende medlemmer pr. 03.03.2011: 

Hovedmedlem 122 personer, familiemedlem 30 personer, 

pensjonist 71 personer. Totalt 223 personer og dette utgjør 

kr. 69 000,- i medlemsavgift. 

Foreningskonto Kr. 193 614,45 

Driftskonto øremerket Hvitsten Grendehus Kr. 300 000,00 

Legat konto Kr. 100 000,00 

DnB NOR Pengemarked kr. 64 323,34. Dette gir en 

avkastning på Kr. 28 579,77  

 

Jon Asdal  

    



3 Saker til Årsmøtet mai 2011  

Viktig at saker kommer inn til styret i god tid. 

 

Det er en utfordring å få medlemmer til komiteene 

 

Velet har pålegg fra brannvesenet om å utbedre 

brannvarslingsanlegget på Grendehuset. 

 

Styret anmoder alle om å oppdatere e- postene sine på 

velets internettsider slik at disse kan brukes til innkallinger 

og annen informasjon fra styret til medlemmene. 

 

Eddie Guse 

4 Kino 

Kinoen går bra, godt besøk i vinter. Salg av snaks til 

selvkost. Neste forestillinger 7. mars og Veldig hyggelig, 

og det er plass til mange flere besøkende 

 

Ronald 

Christiansen 
 

5 Ny kontingentordning 

Styret har forslag til ny kontingentordning som årsmøtet 

må ta stilling til. 

 

Eddie Guse  

6 Endringer i vedtekter 

Kommet inn et forslag så langt, alle medlemmer har fått 

gamle og nye vedtekter.  

 

Det er viktig at forslag til endringer kommer inn i god til 

årsmøtet. Da skal de nye vedtektene vedtas. 

 

-Eddie Guse 

-Børre Skiaker 
 

7 Dette punktet ble strøket fra sakslisten   

8 Valg på Generalforsamling  

Det er mange positive til å stille til valg, mange av de 

samme som går igjen. 

Styret har tilstrekkelig med kandidater 

 

Festkomiteen er en stor utfordring å få kandidater til, denne 

komiteen har et omfattende arbeid i forbindelse med 

arrangementer i  Hvitsten 

 

Valgkomiteen er godt fornøyd med eget arbeid. 

 

 

 

 

Lasse Løw  

    9 Hvitsten seilforening  

  

Startet i 2009, seilmiljøet er i ferd med å etablere seg i 

Hvitsten. Det er en god del aktive seilere, ca. 30 barn var 

Trond 

Mæhlum 
 



med på samlingen i fjor sommer.  

 

Det er plass til både voksne og barn i foreningen. 

 

Det er også en kajakk/ padle klubb som har godt utstyr til 

utlån til alle medlemmer. 

 

Fikk 150 000,- i støtte fra sponsorer i fjor. Dette er brukt på 

å utbedre lokalene og til å kjøpe båter. 

 

Barna lærer fort, og i Hvitsten må man lære seg å seile i 

sjø, det blir fort fem til ti sekundmeter utpå og barna fikser 

dette meget godt.  

 

I fjor ble det avholdt seilkurs for barn, knutekurs, padlekurs 

for voksne og ungdom. Foreningen har trivelige lokaler 

som er egnet for festlige sammenkomster i foreningen. 

 

Foreningen samler inn gamle bilder fra sjøbodene om 

Hvitsten. Vennligst ta kontakt hvis du har noen bilder de 

kan kopiere. 

 

Foreløpig program 2011 

 Årsmøte 26. mai kl 19.00 

  Felles dugnad med vellet ved Sjøbodene/stranda 

før 17. mai 

  Kurs i sikker padling i juni (interesse?) 

  Kurs i knoper & stikk en kveld i juni 

  Seilsamling/aktivitetsuke med kurs i jolleseiling og 

padling for barn i alder 7-15 år andre uka i juli, 

forutsetter at det passer for innleid instruktør. 

Regatta 

  Jolleseiling til faste tidspunkt i helger etter 

interesse? 

  Turpadling til faste tidspunkt i nærområde om 

interesse? 

  Seilkurs for voksne? 

 

Hva trenger foreningen i 2011 

Interesserte barn, ungdom og voksne! 

Stabil økonomi: lav deltakeravgift krever noe sponsorstøtte 

Har et flott bygg, men det trenger vedlikehold, blant annet 



strøm og belysning.  

Mer lagerplass for båter (ute og inne). 

Kjørerampe til båter på nordsiden av sjøbodene. 

 

10 Bryggekomitéen  

De er i ferd med å få god oversikt over ventelister og 

medlemslister. 

 

Kommunen og fylket er negative til molo og flere 

båtplasser i Hvitsten 

 

Anders brygga (ytre) er i forholdsvis god forfatning, det ble 

pusset opp for ca. To år siden. 

Lille brygga (indre) er i meget dårlig forfatning, komiteen 

drøfter med grunneier hva som kan være lurt o g gjøre med 

denne. Dette arbeidet henger også samen med 

skiforeningas og Fred Olsens planer og ønsker om en 

rampe til små og seilbåter 

 

  

11 Eventuelt  

 

Festkomiteen ved Rune, beklager lyd og musikk på siste 

fest på Grendehuset. Rune bekrefter at han ikke skal 

underholde som DJ på offentlige tilstelninger i fremtiden 

17 maikomiteen ved Rune sendte rundt kakebakeliste 

Turer med vi over 60, ved Rune 

 

Tur 1, 15.juni til Haldenvassdraget og Brekkeslusene 

 

Tur 2, mandag 29. august til onsdag 30. august. Turen går 

til Koppang og Rendalen hvor det blir stopp innom Breda 

Bull museet hvor vi får høre historien om Vesle Blakken. 

Det blir god mat og fin underholdning. Så går turen til 

Tynset Spa Resorts som er vanvittig vakkert. Der blir det 

middag på Savalen og overnatting. Neste dag går ferden 

videre til Røros hvor det vill bli omvisning i Kirkeng og i 

Olavsgruven. Det vil også bli tid til å titte litt på Røros, fra 

Røros er det tilbake til Savalen for middag og overnatting. 

Dag tre består av Hans Olav Aukrustsenteret og Ringebu. 

Hvis det er vakkert vær, blir det en tur nordover til Per 

Gyntveien før turen går hjemover.  

 

Alt dette kommer på 2395,- og det behøves kanskje ikke 

nevnes at dette er meget billig. Rune skal kjøre bussen og 

det gjør han gratis 

Kontakt Rune eller Tor for påmelding til turene! 

 

Eddie Guse  



FELLES DUGNAD FOR VELET OG 

SEILFORENINGEN FØR 17 MAI. Ta med spade, rake, 

bøtter og kluter! Det vil bli gitt info om tidspunkt. 

 

VAFFELSALG i sjøbodene i sommer – Oppgaven er delt 

mellom vi over 60 og Hvitsten Vel. Vi over 60 har allerede 

dekket sine helger og velet legger ut lister som 

medlemmene kan sette seg opp på. Velet skal dekke 

tilsammen syv helger med vaffelsalg i sjøbodene i sommer. 

Det blir salg lørdager og søndager. 

 

 

Salutt 17. mai – Hvitsten vel trenger en med 

godkjenning som kan smelle på morgenen! 

 

BHG  

Endelig har styret ferdigstilt ny leiekontrakt med BHG, 

styret beklager at dette har tatt så lang tid. 

 

          Generalforsamling 26.5.2011   
 


