Referat fra styremøte nr. 03-08, Hellvik Velforening 11.06.2008
Saksliste:
• St.Hansfeiring på Urodden
• Lunhulen.
• Nye innbyggere.
• Flaggstenger ved innfartsveiene.
• Medl. skap i Norges velforbund.
• Eventuelt
Sak 13-2008:

St. Hansfeiring på Urodden
Forslag til invitasjon ble gjennomgått. Bålbrenning vil være avhengig
av tillatelse fra brannvesenet. På grunn av tørken er det ikke sikkert vi
får tillatelse.
- Det må slås gress før 23.06.08. Bjørn tar initiativ til å humle området.
- Griller, grillkull m.m må hentes i løpet av helgen før St. Hans.
- Innkjøp av grillkull, tennveske, premier m.m.

Sak 14-2008

Lunhulen
Det ble avholdt dugnad i Lunhulen 28.05.08. Området tilhører flere
private grunneiere. For å slippe å be om tillatelse hver gang det
avholdes dugnad for generelt vedlikehold, ønsker velforeningen å få en
avtale med grunneierne om dette. Bjørn og Thor-Inge forfatter et forslag
til brev/avtale.

Sak 15-2008

Ansv. Bjørn
Ansv. Tron I/Thor-I
Ansv. Bente

Ansv. Bjørn/Thor-I

Nye innbyggere
Velforeningen har hatt en tradisjon med å ønske nye innbyggere
velkommen til bygda. Skal denne tradisjonen fortsette er viktig at ikke
noen blir ”glemt”.

Sak 16-2008

Flaggstenger ved innfartsveiene
Det har kommet et forslag om å sette ned flaggstenger ved innfartsveien
til Hellvik for å synliggjøre bygda. Styret ønsker å arbeide videre med
forslaget. Det kunne f. eks være et slagord på flagget ”Hellvik – Ein
steinbra plass” eller lignende. Slagordkonkurranse bør settes i gang i
løpet av høsten.

Sak 17-2008

Ansv. Styret

Medlemskap i Norges Velforbund
Hellvik velforening er automatisk blitt opptatt som medlem i Norges
velforening (Kategori 1b, ikke fullverdig). Medlemskapet gir bl. a noen
fordeler mht. forsikring, hjemmeside osv. Fullverdig medlemskap
koster 6 kr pr medlem. Styret sjekker opp hvilke muligheter som ligger i
medlemskapet.
Sjekk nettadressen www.velnett.no
Info

Eventuelt:
•

•

•

Info om f. eks åpen barnhage i bedehuset må komme ut til
bygda. Slike nyheter bør inn i ”nyhetsbrev” fra idrettslaget,
velforeningen osv.
Det ble foreslått å gjenoppta kåringen av årets ”Hellviksbu”.
Kåringen kunne foregå på 17. mai i hallen. Styret jobber videre
med dette.
E-mailkampanje startes for å få flere til å bruke/støtte butikken
på Hellvik.

Ansv. styret

Ansv. Styret
Ansv. Tron I.

Referent
Thor-Inge Thrana

www.hellvikvelforening.net
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