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3. 0 Styrets beretning: 
Styret har avholdt 3 styremøter i perioden 19.05.10-18.01.11. 
 
Saker som er behandlet: 
 
Støtte til den lokale fotballbanen  
Styret har gitt økonomisk støtte til opprustning av den lokale fotballbanen ved Øystein 
Godøy. Banen er flittig brukt av mange barn på Hordnes, dette er blitt et viktig sosialt 
samlingspunkt som bidrar til å skape et godt miljø.  
Det er gitt midler til plenfrø og tilkjøring av jord på totalt kr 2 578,50. 

 
Opprustning av lekeplass 
Hordnes Vel har sendt inn søknader om støtte til opprustning av lekeplassen til ulike 
stiftelser. Søknadsfrist er mars 2011, det er p.t uavklart om vi får tildelt midler til 
oppgradering av lekeplassen.  
 
 
 
 



Utvikling og drift av Hordnes Vel sin hjemmeside 
Hordnes Vel har fått god hjelp av Geir Lasse Kaldestad i utarbeidelse av hjemmeside til 
velforeningen. Drift /oppdatering av hjemmesiden er styrets ansvar. Siden er noe 
vanskelig å administrere, bl.a. så krever det en del teknisk innsikt (ift koding etc). Styret 
jobber derfor med å se på alternative løsninger, slik at siden blir lettere å oppdatere og 
dermed blir mer attraktiv å benytte som kommunikasjonskanal. 
 
 
Aktiviteter: 
I mai ble det gjennomført årlig ryddedugnad langs Hordnesveien, med oppgradering av 
lekeplass. 
 
Det var godt oppmøte til St. Hansfeiring i Porsaviken, det ble benyttet to telt, griller og 
avholdt lotteri.  Tusen takk til familien Godøy for lån av område og til alle som hjalp til og 
deltok. 
 
Det ble dessverre ikke sommerfest i 2010, da vi ikke kunne benytte Skinfloren til 
arrangementet.  
 
Det ble avholdt sykkelløp i Hordnesskogen lørdag 23. oktober. Sykkelløpet startet på 
snuplassen og endte ved garasjen til Hordnesveien 173, der det ble det servert hotdog 
og saft, og gjennomført en loddtrekning på 5 gavekort fra Lagunen Storsenter. Det var 
vanskelige sykkelforhold med snø og is, så stor honnør til barn og voksne som deltok! 

 
Nissefesten var opprinnelig planlagt avholdt 23.1.11, men arrangementet måtte 
dessverre avlyses på grunn av svært glatte veier i skogen. Arrangementet ble avholdt 
6.2, turløypen utgikk da det var vanskelig å fote seg enkelte steder. Ca 70 stk møtte opp 
til grøt og saft. Godteposer ble delt ut til alle barna.  
 
 
4. Saker til beslutning 
 
Opprustning av lekeplassen: 
Styret ber om årsmøtets godkjenning til opprustning av lekeplassen og at styret kan 
benytte kr 25 000,- av velforeningens midler til dette. For en tilfredsstillende opprustning 
er vi avhengig av at vi også mottar positivt svar på søknader om støtte, jf informasjon 
under pkt 3.0. 
 
I første omgang vil det bli prioritert å få kjøpt inn nye lekeapparater, se vedlegg 1 for 
prisestimat på apparater.  
Styret presiserer at vi også må ta høyde for sikringstiltak, fallsand, evt. fallmatter for 
både eksisterende og nye apparater.  
 



5.0 Regnskap: 
 



6.0 Valg:  
Styret oppfordrer på generell basis flere til å engasjere seg i nærmiljøaktiviteter gjennom 
å stille til valg i styret eller i aktivitetskomiteen, se for øvrig listen over valg. 
 

VALG 2011: 
 Periode: Valg 2011 Valg 2012 
STYRET:    
Anne Grethe Lauvås 2009-2011 Gjenvalg for 

1 år 
 

Grethe Selland 2009-2011 Ikke gjenvalg  
Solveig Godøy 2009-2011 Gjenvalg for 

1 år 
 

Merete Botnedal 2010-2012  Valg 
    
NYE KANDIDATER:    
Finn Liland  2011-2013 Valg  
Charlotte Nødtvedt 2011-2013 Valg  
    
AKTIVITETSUTVALG:    
Kristin Cole 2009-2011 Ikke gjenvalg  
Oddmund Skåthun 2009-2011 Ikke gjenvalg  
Jan Tore Berg 2010-2012  Valg 
Terje Johannessen 2009-2011 Gjenvalg for 

2 år 
 

Tord Berntsen 2009-2011 Ikke gjenvalg  
Grace Hovda 2010-2012  Valg 
    
NYE KANDIDATER:    
Lars Jørgensen 2011-2013 Valg  
Dag Morten Knoph 2011-2013 Valg  
Bjørn Ornell 2011-2013 Valg  

 
 
7. Kontingent: Styret foreslår at denne forblir uendret; kr 150 pr familie og kr 75 for 
enkeltstående medlem. 
 
8. Innkomne forslag: må være styret i hende innen 16.3.2011. 
 
9. Eventuelt 
 
 
 
Grethe Selland             Anne-Grethe Lauvås            Solveig Godøy                      Merete BotnedaL      
Styreleder                     styremedlem                            Sekretær                              Styremedlem   
 



Vedlegg 1 
 
Priseksemplet er innhentet fra Tress, som leverer lekeapparater etter 
godkjente standarder (ift krav i ansvarsforsikring) 
  
Vippehuske 2 seter kr 5710,- 
 

 
 
 
Dobbel Ponnyvippe kr 8155,-  
 
Sandkasse i lerk med sittebenk i midten 28,5 x 22,3 cm Kr 675,- 

 
Alle priser er eksklusiv moms. 
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