
Tema: Årsmøte 

Dato: 20. mai 2015 

Tilstede: Totalt 52 medlemmer av Hvitsten Vel inkludert styre- og 
varamedlemmer  

Referent: Jakob Ruder Iversen 

 
 

Protokoll 

Sak nr ø 

1 Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger 

2 Valg av referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokoll 
Referent: Jakob Ruder Iversen 
Tellekorps: Bjørn Skui og Arne Valberg 
Protokollunderskrift: Sverre Skibenes og Børre Skiaker 

3 Linda Rasmussen leste styrets beretning.  
Styrets beretning ble utdelt på møtet. Ingen bemerkninger. 

4 Regnskap 
Balanse: Godkjent 
Resultatregnskap: Godkjent 
Budsjett: Godkjent 
Revisorberetning: Godkjent 
Regnskapet sendes ut på mail. 

5 Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker. 

6 Valg av styreleder og styremedlemmer til Hvitsten Vel og Fru Bollete 
Olsen og skipsreder Fred. Olsen legater til foreningen Hvitsten Vel. 
Styreleder: Eddie Guse – ikke på valg. 
Styremedlem: Linda Rasmussen - gjenvalgt 
Styremedlem: Anniken Isaksen – ikke på valg 
Styremedlem: Jakob Ruder Iversen – ikke på valg 
Styremedlem: Dag Johansen – valgt for 2015/2017 
Styremedlem: Ronald Christiansen – ikke på valg 
Varamedlem: Lars Fredrik Moen – gjenvalgt for 2015/2016 
Varamedlem: Arne Valberg – valgt for 2015/2016 
Revisor: Eddy Kobbel – ikke på valg 
Revisor: Werner Isaksen – ikke på valg 

7 Informasjon – saker som ikke er del av årsmøtet. 
1. Sjøboden: Det er skiftet gulv og montert ny kjøkkeninnredning. 

Utgiftene er dekket av Hvitsten vel. 
2. Sjøboden pub åpner 17.juni og har åpen hver onsdag i sommer. 
3. Vaffelsalget starter lørdag 20. juni. Åpningstider er hver lørdag og 

søndag klokken 13.00 – 17.00. 
4. Bygdekinoen: Det er nå mulig å bli medlem av Hvitsten grendekino. 

Informasjon blir sendt ut i midten av august. NB! Sett av fredag 6. 
november – verdenspremiere på Spectre, den nye James Bondfilmen. 

5. Eddy Kobbel ønsket at styret gjør en henvendelse til Vestby kommune 
for å få klarhet i reglene for boplikt i Hvitsten. Styret tar kontakt med 
kommunen. 

6. Seilforeningen: Sverre Skibenes benyttet anledningen til å takke Trond 
Mæhlum for hans innsats i Seilforeningen. 

7. VA: Werner Isaksen informerte om fremdriften for VA i de to neste 
etappene. Kommunen skal se på all infrastrukturen. Gatelys, fiber osv. 



Renseanlegget har, i følge Eddy Kobbel, ikke kapasitet pr. d. d. Dette 
er en politisk avgjørelse som det brukes lang tid på. Fristen for 
kommunen er november 2015. Styret vil følge opp saken i samarbeid 
med Eddy Kobbel. 

8. Flere etterlyser gangvei fra grendehuset og til torget. 
9. Ronald Christiansen etterlyste veilys i området fra Damveien til 

Emmerstad. Velet følger opp saken med kommunen. 
10. Den nye fanen, som er finansiert av fam Olsen, ble tatt godt i mot av 

medlemmene. 
11. Takk til Anne og Tor Borg for innsatsen i forbindelse med vaffelsalget – 

og stor takk til alle som har bidratt. 

 
 
     Dato 25. mai 2015 
 
_______________________    ________________________ 
Sverre Skibenes      Børre Skiaker   
 
 
     


