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Referat fra styremøte nr. 02-08, Hellvik Velforening 07.05.2008
Saksliste:
• Visste du dette om bygda?
• Hellvik barnehage – Kapasitet
• ”Markedsføring av Hellvik velforening
• St. Hans på Urodden
• Forslag til møteplan for 2008
• Eventuelt
Sak 08-2008:

Visste du dette om bygda?
For å gjøre ”folk flest” oppmerksomme om alt det positive vi har på
Hellvik lages det en infoside. Infosiden blir baksiden av invitasjonen til
St. Hans feiring på Urodden. Alle oppfordres til å komme med innspill.
Bjørn lager et utkast.

Sak 09-2008:

Hellvik barnehage - Kapasitet
Vi har fått signaler fra Hellvik barnehage om at kapasiteten til
barnehagen fremover ser ut til å bli for liten. Dette er i utgangspunktet
kjempepositivt for bygda. For å gjøre kommunen oppmerksom på dette
vil styret oppfordre barnehagen v/ledelse og foreldreutvalg om å lage et
utkast til brev. Velforeningen støtter og bidrar med et avsnitt i brevet.
Bjørn tar kontakt med barnehagen.

Sak 10-2008

Ansv. Bjørn

Markedsføring av Hellvik velforening
Det er kommet signaler om at velforeningen er for lite synlig. For å
bedre dette ønsker styret å revidere infobrosjyren om Hellvik, lage en
liste over det arbeidet Hellvik velforening har bidratt/bidrar med m.m.
Det utlyses også en ”slagordkonkurranse” om Hellvik (Hå kommune
har f.eks ”Hærlige Hå”).

Sak 11-2008

Ansv. Syret

Ansv. Styret

St.Hans på Urodden 23.06.2008.
Forslag til innkalling ble gjennomgått. Vi forsøker å gjennomføre St.
Hans som sist år.

Sak 12-2008

Grillkull, tennvæske, premier og griller

Ansv. Bente

Innkalling (sendes ut ca. 10. juni)

Ansv. Thor-Inge

Forslag til møteplan for 2008
Forslag til møteplan for styret ble vedtatt.
Thor-Inge sender ut innkalling til styremøter via kalenderen i Outlook.
Møteplanen legges også ut på hjemmesiden.

Ansv.: Thor-Inge

Eventuelt:
•

•

Skal velforeningen gå til innkjøp av ”partytelt” i god kvalitet?
Teltene kan f. eks brukes ved dårlig vær på St. Hans. Teltene
kan også leies ut til Hellviks befolkning. Det sjekkes ut hva
som finnes på markedet.
Dugnad i Lunhulen avholdes 28. mai kl 1800 og utover
kvelden. Alle i styret prøver å få med 1-2 personer på
dugnaden. Ta med rive/hakke el. lignende. Info legges også ut
på hjemmesiden.

Ansv. Styret

Ansv. styret
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