
 ÅRSMØTE HVITSTEN VEL 27. MAI 2009 
 

Det innkalles til generalforsamling i Hvitsten Vel på Grendehuset onsdag 27. mai 2009 kl 18.00. 

 

Saksliste 

1  Godkjenning av innkallingen. 

2 Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive 

protokollen. 

3  Styrets beretning fra 04.08.2008 til 27.05.2009. 

4  Balanseregnskap for 2008. 

  Resultatregnskap for 2008.  

Budsjetter for styret, grendehus og utvalg, båthavna 2009, midtsommerfesten 2009 

og 17 mai 2010. 

  Revisorberetning 
 

5  Innkommende saker. 
5.1  Saker skriftlig fremmet styret senest tirsdag 19. mai i 2009. 

5.2  Saker fremmet av styret  

Det oppnevnes en komite på 3 medlemmer med mandat til, gjennomgang av gjeldene 

vedtekter og eventuelt utarbeide forslag til endringer eller tillegg av nye vedtekter 

som da legges fram til årsmøte 2010.  

  Godtgjøring til kasserer. (beløp) 
 

6 Valg av styremedlemmertil Hvitsten Vel og Bolette Olsen og skipsreder Fred Olsens 

Legater til Hvitsten Vel. 

Styremedlemmer velges for 2 år, varamedlem velges for 1 år, vararevisor velges for 1 år,  

valgkomite velges for 2år. 

 

OBS: Personer som foreslås må ha erklært villighet. 

 

Styremedlem Jakob Ruder Iversen På valg 

Styremedlem Oscar Hærnes På valg 

Styremedlem Per W. Røtvold På valg 

Varamedlem Linda Rasmussen På valg 

Varamedlem Henning Kleven På valg 

Vararevisor Werner Isaksen På valg 

Valgkom Bente Hagen På valg 

 

OBS. Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen, må være innkommet til styret senest 8 

dager før møtet. 
 

Forslag på personer som en vil ha med i styret og komiteene, kan fremmes til valgkomiteen, ved 

Bjørn Skaug telefon 64 95 17 17 og Bente Hagen telefon 64 95 16 53 senest 8 dager før årsmøte. 
 

OBS. Husk å betale kontingenten slik at du har stemmerett. (Kan også betales kasserer før møtet.)  

  

Kjenner du noen som ikke er medlem i Hvitsten Vel, ja så inviter dem med på møtet da vi ønsker 

flere medlemmer. 
 

Velkommen til årsmøtet. 

Med vennlig hilsen 

Hvitsten Vel 

 

Eddy Kobbel 

Styreleder 
sign. 


