
Tema: Allmøte i Hvitsten Vel 

Dato: 14.10.2010 klokken 1900 

Tilstede: mdl. i HV 

Møteleder Eddie Guse 

  

Referent: Kjetil Brænd Andresen 

  

 

 

Møtereferat 

Sak 

nr 

Tema   Ansvar Ferdig 

1 Referat fra siste Allmøte EG  

2 Fremdrift i prosjekt strøm og bredbånd WI  

3 Status rydding og bruk av stier og skiløyper 

Hvis noen har forslag til løyper som skal kjøres 

opp, gi beskjed til Jens Hvidsten eller skigruppen i 

Vestby 

Hvitsten Vel støtter løypekjøring med to tusen 

kroner hvert år. 

Det kom opp forslag om å starte opp igjen med 

skidag 

 

JH  

4 Status økonomi og medlemstall 

Hvitsten har pr. i dag 223 medlemmer 

- Dette utgjør kr. 68 900,- i medlemsavgift. 

Grasrotandelen pr. 14.10.2010  

- 29 personer støtter Hvitsten vel Norsk 

tipping overført Kr. 9 859,- til vellets konto 

hittil i år. 

 

Foreningskonto Kr. 194 745,37 

- Driftskonto øremerket Hvitsten Grendehus 

Kr. 300 000,00 

Legat konto Kr. 100 473,20 

- DnBNOR Pengemarked Kr. 63 846,52 

           Avkastning kr. 28 102,94  

 

 

 

JA  



5 Kinokomiteen, kommende filmer EG  

6 Vellets vedtekter 

Kommentarer til revidering av vedtekter 

§ 2- 2, barnevennlig og redusere trafikken i 

området 

- Nytt, bevare det historiske særpreget 

- Når er HV stiftet? 

 

BS  

7 Havnekomiteen 

- Det er i dag, 20 båtplasser i Hvitsten, plass 

koster 1350 kroner i året 

- Vedtekter og ventelister skal nå bli 

offentliggjort på nettsiden til HV. 

- Det gjøres undersøkelser i forhold til ny 

båthavn, skisse er laget av Fred Olsen. 

- Det lages nå rampe til små seilbåter og 

kajakker. Forhåpentligvis i tilknytning til 

flytebrygge. 

- Kommunen er delt på de ulike forslagene; 

de er i utgangspunktet negative til ny 

båthavn og brygge, men er positive til rampe 

til mindre båter. Dette har med vernesone og 

vern av området rundt sjøbodene å gjøre. 

  

8 Festkomiteen 

- Sommerfesten var en suksess igjen. 

- Vinterfesten har det vært ulik interesse for. 

- Det har generelt vært for få mennesker i 

komiteen. 

- I 2011 er det kun et mdl igjen i 

festkomiteen. Det er et problem da 

sommerfesten må planlegges i god tid.  

- Det må søkes om skjenkebevilling tidlig på 

året. 

 

  



Seilforeningen 

- Den har i 2010 gjennomført fem 

nybegynnerkurs i kajakk, seildag med over 

40 barn, knutekurs og faste seile- og padle- 

dager. 

- De har 4 kajakker og flere seilbåter til utleie.  

- De fikk optimistjoller av FO og har kjøpt  

A- joller, med penger fra HV og fond de 

søkte fra. 

- De jobber nå med å få strøm. 

Barnehagen 

- All rett til å bestå. Den har fra høsten av fullt 

belegg og ca. 80 % er Hvitstenbarn. 

- De har brukt mye penger på å utbedre 

lokalet, og det er god dugnadsånd i 

foreldregruppen 

 

9 Styret ønsker innspill fra medlemmene på saker 

styret skal engasjere seg i fremtiden. Det vil bli 

satt av tid slik at mdl. kan diskutere dette på 

allmøtet. 

- Denne saken blir utsatt til 

Generalforsamlingen 

Forslag 

fra mdl. 

 

    

 Neste Allmøte 3.3.2011   

 Generalforsamling 26.5.2011   
    

    

    

    

 


