
Referat årsmøte Hordnes Vel 2011 
 
 
Tid:  Onsdag 30.03.2011 kl 20.00. 
Sted: Skinnfloren, Hordnesskogen. 
Antall fremmøtte: 25 medlemmer, inklusiv styret. 
 
 
Saksliste:   

1. Innkalling godkjent 
2. Saksliste godkjent 
3. Styrets beretning 
      Styreleder leste opp saker som har vært behandlet.  
      Mht støtte til den lokale fotballbanen ble det stilt spørsmål om bakgrunnen for 

bevilgningen. Noen mente at det ikke skulle ha vært bevilget penger til dette, og at 
pengene heller skulle vært brukt på lekeplassen som Hordnes vel eier. Styreleder 
presiserte at dette er et engangsbeløp som styret bevilget på bakgrunn av at det er et 
tiltak som veldig mange barn på Hordnes benytter, og at det skal være et tilbud som er 
tilgjengelig for alle barn på Hordnes.  

      Det er lagt ned et betydelig dugnadsarbeid av foreldre og barn på denne fotballbanen. 
Soldet jord ble skaffet kostnadsfritt, det måtte dog betales noe for tilkjøring og plenfrø. 

      Det kom forslag om det eventuelt kan settes opp en liste med treningstider for de 
forskjellige aldersgruppene slik at den blir mer tilgjengelig for alle. 

      De fleste meningsytrende var klare på at det må presiseres at dette er et tilbud som 
skal være åpent for alle barn på Hordnes.  
 
Opprustning av lekeplassen: Søknad om støtte til opprustning er sendt ulike stiftelser, 
men det er uklart om vi får tildelt midler til oppgradering. 
 
Utvikling og drift av Hordnes Vel sine hjemmesider. Siden har vist seg noe vanskelig 
å administrere. Det jobbes derfor med alternative løsninger slik at siden blir lettere å 
administrere og benytte som kommunikasjonskanal. 
 
Aktiviteter: Årets aktiviteter ble gjennomgått. Styret satser på at det kan arrangeres 
Hordnesfest i år. 
 

4. Saker til beslutning. 
Oppgradering av lekeplassen. Denne saken ble behandlet sammen med et innkommet 
forslag om å søke midler til finansiering av ballbinge på lekeplassen. Det ble 
presenterte et forslag om å utrede muligheten for å etablere en ballbinge på 
velforeningens lekeplass. Etter en del debatt ble det besluttet å behandle disse to 
sakene adskilt, da det egentlig dreier seg om to selvstendige saker. Se pkt. 8, der er 
hele forslaget lagt ved. Prinsippet om hvordan innkomne forslag bør presenteres for 
årsmøtet ble tatt opp i denne forbindelse. Styret hadde i forkant av denne saken 
undersøkt praksis fra tidligere år / vedtekter, uten å ha funnet noe konkret om dette. 
Det ble påpekt at vanlig praksis er at saker som legges frem for årsmøtet til 
godkjenning skal være blitt bekjentgjort for medlemmene før møtet, og presiserte at 
årsmøtet formelt sett er et besluttende organ. Styret tar dette til etterretning. 



Mht oppgradering av lekeplassen ble det debatt rundt lekeapparatene som er der i dag, 
og vedlikehold av disse. Dagens standard er dårlig, en del lekeapparater (f.eks 
dissestativ) er direkte farlige, og må fjernes snarest. Oppgradering av nye apparater er 
dyrt, og må skje iht. godkjent regelverk. Styret ba derfor om godkjenning til å bruke kr 
25 000 til dette.  Forslaget ble vedtatt.  
 

5. Regnskap for 2010 godkjent. Revisorer har vært Helga Godøy og Svein A. Olsen.                                  
6. Valg. Foreslåtte kandidater valgt for neste periode. Helga Godøy og Svein A. Olsen 

fortsetter som revisorer for velforeningens regnskap neste periode. Johanne Kristine 
Villanger vil fortsette å føre regnskapet. 
  

Valg 2011 
Styret 

 
Periode 

Merete Botnedal 2010-2012 
Solveig Godøy 2010-2012 
Anne Grethe Lauvås 2010-2012 
Charlotte Nødtvedt 2011-2013 
Finn Liland 2011-2013 
Aktivitetsutvalget  
Grace Hovda 2010-2012 
Jan Tore Berg 2010-2012 
Ole Vidar Haga 2010-2012 
Lars Jørgensen 2011-2013 
Terje Jacobsen 2011-2013 
Dag Morten Knoph 2011-2013 
Bjørn Ornell 2011-2013 

 
7. Kontingent vedtatt uendret. 
8. Innkomne forslag. Ballbinge på velforeningens lekeplass. Forslag om utredning av 

muligheter for etablering / finansiering av Ballbinge. Forslaget er lagt ved slik det ble 
presentert på årsmøtet. Ballbingeforslaget går i korthet ut på:  
Det utredes muligheter for å etablere en ballbinge på lekeplassen. Det er gode 
finansieringsmuligheter dersom velforeningen står som initiativtager og eier. Dette er 
midler som må søkes via Idrettseksjonen i Bergen kommune sitt budsjett / tideling av 
spillemidler. Dette er vedtatt for de neste 4 årene, så i første omgang vil det måtte 
jobbes heftig ”i kulissene” for å klargjøre om en søknad fra Hordnes Vel eventuelt kan 
komme med i denne perioden. Enkeltpersoner kan ikke søke, det må være et lag eller 
en organisasjon som står bak. Om Hordnes Vel stiller seg bak en ev. søknad, betyr det 
dermed ikke at det er Velforeningen som skal finansiere dette. Alternativet blir utredet 
med en finansieringsplan i form av tippemidler, sponsorer og dugnadsarbeid.  
Dette var en sak som engasjerte hele årsmøtet. Enkelte mente at dette var en altfor stor 
sak for årsmøtet å ta stilling til, og at det må innkalles til et ekstraordinært årsmøte om 
denne saken. Det ble også tatt til ordet for at dette er en altfor stor oppgave for 
Hordnes Vel, og at saken burde skrinlegges. Andre var bekymret for størrelsen på 
banen, og at det ikke vil bli plass til lekeområde for de minste om dette realiseres. Til 
dette ble det opplyst at en ev. ballbinge vil dekke et noe mindre område en det som i 
dag er fotballplass, og at det øvre området der det er sandkasse osv er ikke vil bli 
berørt. Problemer med hærverk, ungdommer utenfor Hordnes som vil tiltrekkes av 
dette, var også saker som bekymret enkelte møtedeltagere. Det var også mange 



positive innspill til forslaget og sterke ønsker om at barn og unge får et sårt tiltrengt 
oppgradering av tilbudet på lekeplassen. 

   Engasjementet var stort, men følgende ble presentert: 
   Dette er et forslag om at det skal rettes en forespørsel til kommunen om det er mulig å 

få inn en søknad om midler til ballbinge på inneværende budsjett. 
   Forslaget ble vedtatt. Videre skal det avholdes styremøte om saken, og veien videre. I 

den grad dette blir aktuelt skal det avholdes ekstraordinært årsmøte som 
beslutningsgrunnlag i denne saken. 

   Det ble også understreket at de midlene som bevilges til oppgradering av lekeplassen 
(pkt 4) bør disponeres slik at det ikke blir konflikt med en ev. ballbinge. 
 

9. Eventuelt. Farten til trafikken på Hordnesvegen ble igjen nevnt, denne er høy og det er 
en god del uoversiktlige kurver. Er det mulig å etablere en gang/ sykkelsti? Igjen 
anmodes alle Hordnesfolk om å kjøre varsomt langs Hordnesvegen. Det kom også et 
forslag om at velforeningen sjekker med fylkeskommunen angående oppgradering / 
utbedring av veien. 
 
 
Hordnes Vel har egne hjemmesider. Der finner du blant annet vedtekter m.m 
http://www.hordnesvel.no/ 
 
Kontingent for medlemskap i Hordnes Vel er kr 150 pr familie, og kr 75 for 
enkeltmedlemmer. Beløpet bes innbetalt til konto nr: 3411.32.36940 
 
Referatet er gjennomgått av styrets medlemmer. 
 
 
A.G.Lauvås       S.Godøy      M.Botnedal      G. Selland        
Referent            Sekretær                               Styreleder 

http://www.hordnesvel.no/�

