Referat ekstraordinært årsmøte Hordnes Vel 2011
Tid: Torsdag 16.9.2011 kl 20.00.
Sted: Skinnfloren, Hordnesskogen.
Antall fremmøtte: 37 personer, inklusiv styret.
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Velkommen
Orientering om nærmiljøanlegg, ved Sindre Heggebø
Forretningsorden
Debatt
Avstemning
Oppnevning av arbeidsgruppe

Styreleder ønsket velkommen og presenterte sakslisten, og bakgrunnen for møtet:
På det ordinære årsmøtet, 30.03 2011, presenterte Sindre Heggebø et forslag til aktivisering
av barn og unge, og muligheten for etablering av et nærmiljø anlegg på lekeplassen som
Hordnes Vel eier og driver. Det ble besluttet å utrede og å innhente ytterligere informasjon
om mulighetene, og å avholde styremøte om saken, og veien videre. I den grad dette kunne bli
aktuelt skulle det avholdes ekstraordinært årsmøte som beslutningsgrunnlag i denne saken.
Orientering om nærmiljøanlegget:
Sindre Heggebø hadde lagt ned et betydelig arbeid i å undersøke mulighetene for å etablere
nærmiljøanlegget. Han har vært i kontakt med flere instanser i kommunen, Teknisk etat,
Grønn etat, Statens Vegvesen osv. Det var innhentet priser på ballbinge fra forskjellige
leverandører, mulighetene for finansiering var gjennomtenkt og ble framlagt. Dette ble
presentert på en ryddig og flott måte.
Sindre hadde laget en glimrende presentasjon der de fleste eventualiteter ble belyst. Størrelse
på ballbinge var projeksert inn på foto av lekeplassen for å visualisere hvor mye av området
som ville dekkes av denne.
Forretningsorden:
For ordens skyld ble stemmerettsreglene iht. Hordnes Vel sine vedtekter gjennomgått:
Hvert medlem en stemme. Familie en stemme pr. person tilstede.
Alle som har betalt kontingent (innen 30/4) har stemmerett, og kan stemme.
De som ikke har betalt avholder fra å vise stemmetegn.
Det ble dog presisert at alle som hadde betalt kontingent pr 16.09 ville gis anledning til å
stemme.
Debatten styres av ordstyrer. Taletid kun etter å ha fått ordet av ordstyrer
Kun en person snakker om gangen.
Debatt:
Denne ble innledet med at det ble lest opp et brev fra to medlemmer som ikke deltok på møtet.
Essensen i brevet var å belyse negative konsekvenser av å etablere et nærmiljøanlegg, å
utrykke bekymring for økonomien i prosjektet og konkluderte med et nei til etablering av
dette.

Debatten fortsatte blant de fremmøte i salen. Denne var utelukkende positiv. Sindre fikk
meget god tilbakemelding for god og gjennomtenkt presentasjon. De fleste spørsmål til
anlegget ble belyst gjennom denne presentasjonen. En del av debatten gikk på finansiering, og
spesielt på mellomfinansieringen som Hordnes Vel stiller seg bak. Det ble fra styrets side
poengtert at dette anlegget er tenkt finansiert via div. fond, spillemidler og egeninnsats, men
at inntil total finansiering er på plass stiller Hordnes Vel midler til disposisjon for en
mellomfinansiering.
Regnskapet pr 19/1-2011 viser at velforeningen har et disponibelt beløp på kr 99820,95.
(Vedlagt innkalling til ordinært årsmøte.) Debattert ble også at av disse pengene står kr
59590.89 på høyrentekonto, i forbindelse med en eiendomsskatt sak på slutten av 70 tallet.
Det var enighet om at disse pengene disponeres fritt til Hordnes Vel sitt beste, i trå med
vedtaket fattet den gang. Dermed er debatten om denne kontoen avsluttet.
Flertallet var imidlertid ikke bekymret for finansieringen. Det kom blant annet forslag om
eventuelt å be barnefamilier om et frivillig bidrag på f. eks 1000 kr, eller å be om hjelp til
mellomfinansiering fra medlemmene dersom dette skulle bli aktuelt. De fleste ser dette som et
så viktig tiltak for aktivisering av barn og unge, og som så samlende for Hordnesfolket at de
gjerne bidrar, også økonomisk.
Finn Liland presenterte i denne forbindelse Styrets forslag til tidspunkt for oppstart av
anlegget, forutsatt at man får godkjenning av kommunen. (Se vedlegg). Dette forslaget går i
korthet ut på at ”anleggstart” først begynner når man har fått tilsagn om ca kr 50 000 i
fondmidler, og at Hordnes Vel garanterer for mellomfinansiering inntil spillemidler tildeles,
noe som kan ta 2-3 år.
Noe debatt ble det også rundt sikkerheten, men det ble poengtert at det også i dag er en
lekelass/fotballbane der som barn og ungdom benytter, og at dette ikke skal medføre mer
bilkjøring til området. Men, at det også hviler et ansvar på foreldre å ”oppdra” barn til
trafikksikkerhet. Det ble i denne forbindelse opplyst at skilt med ”barn leker – senk farten” er
bestilt, og settes opp i nærmeste fremtid.
Det ble som en avsluttende humoristisk kommentar påpekt at det ble mye snakk om
risiko; ”Den største risikoen med dette prosjektet er at det kommer flere barn og unge på
lekeplassen. Og den er vi villige til å ta”

Avstemning:
Styrets innstilling til vedtak ble Fremlagt til avstemning:
Vedtak:
Ekstraordinært årsmøte i Hordnes Vel har den 15.sept 2011 sagt at de ønsker at det anlegges
Nærmiljøanlegg (ballbinge) på lekeplassen eid av Hordnes Vel (Gnr: 98 Bnr: 241)
Av 37 fremmøtte personer var 34 stemmeberettigede.
Innstillingen fra styret ble enstemmig vedtatt.
Styreleder hadde før møtet mottatt 2 fullmakter til å stemme mot ballbingen, og 8 fullmakter
til å stemme for. Medregnet disse stemmene, blir avstemmingsresultatet slik:
42 stemmer for, 2 stemmer mot etablering av nærmiljøanlegg.

Oppnevning av arbeidsgruppe.
Styret hadde før møtet diskutert veien videre og etablering av en arbeidsgruppe gitt at
årsmøtet gav sin tilslutning.
Dette fordi det er knapt med tid til en søknad må forelegges kommunen.(1.10.2011)

Gruppen forelås slik:
Sindre Heggebø
Tore Hordnes
Joachim Schröder
Representant for styret er Finn Liland.
Fra salen påpekte Endre - - at det mangler en markeds sjef i gruppen, og tok utfordringen på
strak arm.
Arbeidsgruppen ble vedtatt. Det ble dog påpekt at man regne med å trekke inn ytterligere
personell i gruppen på et senere tidspunkt i prosessen.

Avslutningsvis ble Web-siden til Hordnes Vel diskutert. http://www.hordnesvel.no/
Web-siden er vanskelig å administrere for styret, og det søkes nye løsninger.
Geir Lasse Kaldestad sa seg villig til å administrere denne inntil en annen løsning er funnet.
Har noen gode forslag? Facebook ble nevnt?
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Vedlegg: Forslag til oppstart av anlegg.
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