
REFERAT FRA ALLMØTE HVITSTEN VEL – 26.10.2017 

Tilstede: 19 medlemmer + styret 

Styreleder Anna Brænna ønsket velkommen og presenterte styret.  

Kort oppsummering om styrets aktivitet og pågående oppgaver, samt saker som kom opp på 

møtet: 

 

HVITSTEN TRENGER NYE FRIVILLIGE LEDERE TIL: 

Hvitsten Pub, kan gjerne fordeles mellom flere 

Vaffelsalget, kan gjerne fordeles mellom flere 

17- mai, totalt 7-8 personer 

Ta gjerne kontakt med styret.   

 

Pub og vaffelsalg: Brutto omsetning forventes å overstige kr. 400.000,- 

 

Grendehuset: 

Fasade er vasket 2 ganger samt taket. Det er montert nytt låssystem og nye utelamper.  

Grendehuset blir malt neste sommer og det vurderes innkjøp av varmepumpe. 

 

Nye regnskap rutiner: 

Helge Alm er ny regnskapsfører, mest mulig er nå digitalt/e-faktura. 

 

Nytt medlemskapssystem: 

Vi har tatt i bruk styreweb som forenkler arbeidet vedr. medlemslister og innbetaling.  

Fakturaer vil bli sendt elektronisk for de som har e-post.  

 

Fibernett/strømkabel: 

Det ble holdt møte med kommunen forrige uke og eget notat vil bli lagt ut. Det skal innhentes 

anbud nov/des. med planer om oppstart mars/april. Trekkrør legges ned samtidig. Gang og 

sykkelvei er tegnet inn i planen fra parkeringsplassen og ned til torget. Utfordringen er at dette er 

en fylkesvei. Svingen i bakken er fortsatt på agendaen og skal følges opp med kommunen.  

 

Skøytebane: 

Steinmassen skal flyttes og det skal gjøres klart til skøytebane på parkeringsplassen. 

Nabovarsel ønskes på grunn av støy.  

 

Eventuelt: 

Bussforbindelser til Hvitsten: Misnøye om dagens tilbud. Styret foreslo at noen går sammen og 

klager til Ruter. 

 

Ønske om at Hvitsten Vel søker kommunen om midler til Grendehuset. Eks. strøm, maling, 

sklisikker trapp etc. Dette er gjort bl.a. i Hølen.  Full enighet om at styret skal søke om midler. 

 

Det var ønske om at noen fra styret deltok i møter med kommunen i byggesaker og ved endringer 

av eldre boliger i Hvitsten.  

 

Ønske om lys og bod på skøytebanen. 

 

Medlemsavgift, forslag om navn eller medlemsnummer for bedre oversikt. 

 

 

Møte ble hevet kl. 20:15 

Ref: A. Payne 

           


