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Referat fra styremøte nr. 01-08, Hellvik Velforening 09.03.2008
Saksliste:
• Referat fra forrige møte
• Innkommet post.
• Sendt post

Innkommet post –
1. Mottatt mail med forslag til montere skilt ved innkjøringene til Hellvik.
2. Forslag på å etablere en natur park / lekeplass.

Sendt post 1. Mail korrespondansen med kommunen og Block watne vedr. Regulerings
plan for sentrums området.
Sak 01-2008:

Marren Båtforening.
Anlegget er nå ferdig installert. Gjenstår litt teknisk installasjon, samt
klubbhus. Solgt 63 av 66 plasser. Utleid 6 stk.

Sak 02-2008:

Sak 03-2008

Info

Lunhulen – dugnad.
Det må etableres dugnads liste for søppel tømming, toalett vask, og
klipping av gress.

Info

Skråninger ned mot vannet bør ryddes. Ønsker å sette opp en steinrekke
nederst hvis vi får tak i stein. Styremøte tar en befaring i Lunhulen
10.03.08 kl 1700.

Alle

Kjetil sjekker opp muligheten for å få tak i maskiner.

Ansv.: Kjetil

Tron Ivar kontakter grunneierne for tillatelser.

Ansv.: Tron Ivar

Det legges opp til felles dugnad lørdag den 12. april.

Info

Montering av skilt ved innkjøringsveiene.
Vi har mottatt forslag om å montere fargerike og morsomme skilt som
forteller litt om bygda.
Vi avventer forslaget til vi ser hvordan det nye byggefeltet og den
endrede adkomsten fra Rv. 44 inn til Hellvik havn blir.

Sak 04-2008

Info

Naturpark/lekeplass.
Mottatt forslag om å etablere naturpark/lekeplass etter tarzan løype
prinsippet.
Det skal etableres en Tarzanløype ved skolen, i tillegg er det planer om
å etablere skøytebane. En naturpark/lekeplass bør derfor plasseres i
dette området. Styret arbeider videre med saken.

Sak 05-2008

Info

St.Hans på Urodden.
Vi må legge til rette for tradisjonell feiring.
Det legges opp til tilsvarende arrangement som siste år. Planleggingen
av St. Hans tas opp på neste styremøte.

Sak 06-2008

Info

Årsmøte 2008
Årsmøte avholdes onsdag 16. april klokken 1900 i Brunnmyra.

Info

Kjetil og Bjørn er på valg i år. Begge tar gjenvalg.

Info
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Sak 07 – 2008

Det må sjekkes om lokalet er ledig 16.04.08.

Ansv.: Bente

Innkalling og giro for årskontingent må lages (360 stk). Giroblanketter
må fremskaffes.

Ansv: Thor-Inge

Innkalling og giro sendes ut 02. april, ca. kl 1900.

Ans.: Alle

Buss skur.
Styret retter en hevnendelse til kommunen for å undersøke muligheten
for å få flere busskur.

Ansv.: Bjørn

Eventuelt:
1.

Styret ønsker å fremme forslag om å gjøre følgende vedtektsendringer på
neste årsmøte:
• §6.1: Ønsker å endre bekjentgjørelse av årsmøte fra 4 uker til
2 uker før.
• §6.4: Ønsker å endre antall styremedlemmer fra 4 til 4-6
styremedlemmer.

2.

Det må lages en adresseliste for styret.

Ansv.: Bjørn

3.

Det må lages en møteplan som legges ut på Hellvik Velforening sin
hjemmeside.

Ansv.: Thor-Inge

Referent
Thor-Inge Thrana
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