
Årsmøteprotokoll, Hvitsten Vel 31. mai kl. 19.00 i

Grendehuset i Hvitsten.

Formann i Hvitsten Vel, Anne Brænna ønsket velkommen og åpnet årsmøtet.

1) Godkjennelse av innkallelsen.

lnnkallelsen ble enstemmig godkjent.

2) Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, og to medlemmer til å signere protokollen

Ordstyrer: Silje Gjera ldstveit

Referent: Christian Jacobsons

Tellekorps: Roar lsaksen & Linda Rasmussen

Signerer protokollen: Oscar Hærnes og Eddie Kobbel

3) Gjennomgang av styrets beretning

Anne Brænna informererat Regnskapet ble levert på dagen forÅrsmøtet,29.05, beretning blir
ettersendt.

4) Styret ble presentert av Anne Brænna.

Anne Brænna - leder

AkselStrøm - nestleder

Per Skovly - kasserer

Aina'Payne - sekretær

Axel Heyl- styremedlem

Yngve Haugstvedt - styremedlem

Varamed lemmer: Christia n Jacobsons og Silje Gjeraldstveit

5) Hovedresultat fra Regnskap 2018 ble presentert av Anne Brænna, regnskap blir gjort tilgjengelig
for årsmøtet. Kasserer informerer videre.

6) Anne Brænna informerer om styrets aktiviteter.



7) Kasserer informerer om Bolettes Legat. Overskuddet overføres til egenkapitalen til Hvitsten Vel.

Det er stipulert at summen skal disponeres hovedsakelig på Grendehusets kjøkken.

8) Helge Alm i informerer om Balansen.

- Opplyser grunnen til mange kontoer.

- Resultat til fordring frafaller.

- Forklaring av post vedlikehold. Maling var på 254K. Vedlikehold utgiør det meste av

underskuddet.

- Små endringer i balansen.

- Ca. 300K endring i bankbalanse.

- lnformerer at Revisor har utsatt beretning, dette er grunnlaget for forsinkelse.

Kommentarer

- Medlem kritiserer at regnskap kom for sent, spm. om MVA, spm om detaljer andre

fordringer, 2 spm. om hvorfor 17 mai regnskap er negativt.
- Hvor mange medlemmer? E Kleven svare 240, men ikke alle betaler. 140+ har betalt pr

29.05.

9) lnnkomne Saker:

Parkeringsplassen Gr. Bnr. 54/4.

Eddy Guse informerer at Plassen skal tømmes innen 24f 6, referer til kontakt med

kommunen.

Sverre Skibenes opplyser om reaksjoner rundt arbeid, mangel på informasjon/varsel. Ønsker
preventive tiltak, nabovarsel, informasjon. Vedtak følges ikke opp. Ønsker etablert tiltak.

Eddy Kobbel uttrykker enighet med Skibenes om plassen. Diskusjoner om hva som er i
. reguleringsplaner. Spør om avklaringer på hvilke pålegg kommunen kan pålegge.

Guse, informerer at brev fra 2/5/19. Pålegg om umiddelbar opprydning av bruk. lnformerer
om historikk rundt krav fra kommunen som oppfattes som at kommunen har stilt klare krav

før som skaper presedens.

Ole Johan Hvitsten - Analyse for behov for parkeringsplass. Det er behov for lekeplass i

Hvitsten sentrum.

Else Hauan - behov for idrettsplass, lekeplass og gjesteparkering. Kommunen burde kjøpe

området.

Axel Heyl informer at det ønskes reduserte parkeringsmuligheter, med tanke på innflytting i

Vestby kommune.

Yngve Haugstvedt diskuterer roller, grunneier, og Axel Heyl.



Marianne Johansen informerer at Hvitsten Strand er regulert til fritid. Trafikksikkerhet er

svært viktig for Hvitsten.

Det informeres at steiner mot bekk er farlig. Er det gitt tillatelse for fylling mot bekken.

Skibenes kommenter rundt en kompleks grunneier og nabosituasjon.

Yngve informerer rundt arbeid for trafikksikring.

Gard Johansen informerer om sammenhengen at det ikke er parkering på torget og at
parkeringsplassen ikke kan disponeres.

Pia er enig med Gard, det er behov for parkeringsplassen.

Spørsmål rundt Hvitstens Vel og kommunens oppfølging av reguleringsplan.

Axel Heyl, parkering på torget. Kommenterer at arealet må innskrenkes for at det ikke skal

parkeres på torget. Kommenterer rundt reguleringer.

Else, dagens reguleringsplan. Vellet ønsket gangvei i 2005.

Skibenes informerer at det er regulert til 120 parkeringsplasser.

Ronald mener at styret burde få mandat til å påse at parkeringsplassen burde ryddes.

Christian, Handicap plasser burde prosjekteres på torget.

Pia uttaler at det må være noen plasser på torget for personer med

bevege lsesva nske I ighete r.

Dag Johansen, vinterforhold kan gjøre det nØdvendig å stå på torget.

Spørsmål om buss, svarer at det skal skrives brev til Ruter og kommunen.

Rekkverk i strandveien, dette prosjekteres - kontrakt er skrevet med entreprenør.

Hva skal styret gj6re med parkeringssituasjonen.

Marianne, det må være et vedtak fra årsmøtet i denne situasjonen.

Yngve nevner 17 punkter som skal arbeides med. Det nye styret vil ta tak i sakene.

Kobbel nevner referat om opprydding av parkeringsplassen.

Yngve, ønsker politisk møte hvorvellet kan mØte politikere.

Trond Mæhlum informerer om alternative P-plasser i Hvitsten

Guse ønsker avstemning rundt at styret skal følge opp fjerning av masser.

VEDTATT av alle medlemmer på møtet uten stemmer i mot.

Kontingenter, økninger:

Flere forslag for familiemedlemskap, forskjellig argumentasjon for å ikke øke.

Kobbel ønsker at leie økes på grendehuset.



Opplesning av Vedtekter paragraf 2.

Flere personer uttrykker at de ikke har tilknytning til Styret.

VEDTATT av alle medlemmer på møtet at kontingent ikke Økes.

Det nye styret diskuterer familiemedlemskap og legger fram på allmøte.

Forslag om endringer i vedtekter:

Yngve informerer rundt punktet, ønsker at styret skaljobbe med dette, og at det legges fram
for avstem n ing på a I lmøte/ekstrao rd inært å rsmøtet.

Else ønsker at alle vedtekter gjennomgås.

Ronald ønsker at fremmet forslag skal være et av alternativene ved ekstraordinært mØte.

Gard spør hva som skal gjøres.

Spm rundt grunneiere og representanter i styret.

VEDTATT av maioritet medlemmer på møtet at dette punktet skal utsettes.

Mange medlemmer ønsker dato, 20 Oktober er foreslått. Dokumenter ønskes levert i god tid.

10) Valg av Styremedlemmer til Hvitsten Vel.

Diskusjon rundt vedtekter. Det burde ryddes opp i vedtekter tilgjengelig på web.

lnnstilt Styre:

Marianne Johansen - Styremedlem - Valgt

Kjetil Andresen - Styremedlem - Valgt

Jon Lundell - Styremedlem - Valgt

Yngve Haugstvedt - Styremedlem - lkke på valg

Aksel Strøm - Styremedlem - lkke på valg

Axel Heyl - Styremedlem - lkke på valg

Christian Jakobsons - Varamedlem - Valgt

Silje Gjeraldstveit - Varamed lem - Va lgt

Eddy Kobbel - Revisor - Valgt

Anniken lsaksen - Revisor - Valgt



Gard Johansen - Valgkomite - Valgt

Elisabeth Kleven - Valgkomite - lkke på valg

Valg av nye medlemmer ble gjort i henhold til reglene.

11) Spørreundersøkelse

Yngve informerer om hovedpunkter.

17 Punkter beskrives.

Resultater analyseres videre, det jobbes videre med, rapport utformes og blir publisert

sna rlig.

12) Aksel Strøm informerer om pub, og Gnist App.

lnformasjon om Gnist burde sendes igjen

Det Ønskes at medlemmer tilbyr seg aktivt til å hjelpe i sjøboden.

Forslag om aktive ønsker fra organisatorer også.

13) Anne Brænna deler ut blomster som takk.

AkselStrøm

Trond Tuft

14) Roar informere om Seilforeningen. Presentasjon.

L5) lnformasjon fra Valgkomiteer

' Dette er lest opp.

L6)Trond Mæhlum

Styret burde utfordres til å utvikle lekeplass

Styret oppfordres til å utvikle Boccia bane med samarbeid med grunneiere

Kommentar: Medlemmer må også arbeide aktivt med å samle inn donasjoner/sponsorer.

17) Ronald - Kinodrift

Appell for flere besøkende på Bygdekinoen

lnformasjon av program. Det skal forsøkes å finne voksen filmer av høyere kvalitet og

relevans.



18) Dag Johansen informerer om muligheter for å takke, Yngve etterlyser velkomst for nye borgere.

19) Else etterlyser flere benker. Strøm informerer at det kommer 2 stk.

20)Anne Brænna deler ut blomster

Per Skovly, Kasserer

Aina Payne, Sekretær

Det nye styret avtaler første styremøte.

Årsmøtet er hevet.

fi' ,u ,Næontt
Oscar Hærnes


