
  
Referat Årsmøte Hordnes Vel 210 

 
 
Tid:  Tirsdag 23.mars 2010 kl. 20.00 
Sted:  Skinfloren, Hordnesskogen 
Antall fremmøtte: 20 medlemmer inklusiv styret 
 
Saksliste: 

1. Innkalling godkjent. 
 
2. Saksliste godkjent 

 
3. Styrets beretning: 

Styrets leder leste årsrapporten punkt for punkt og det fremkom ingen kommentarer til 
rapporten. 
Følgende presisering fremkom under sak Veikryss Hordnesveien – Fanaveien:  
I tillegg til nevnte tiltak i årsrapporten, vurderes det om bussfelt mot Lagunen kan flyttes 
nærmere Fana. I tillegg vurderes det å redusere fartsgrensen.  
 

4. Regnskap 2009 godkjent. Revisorer har vært Svein A. Olsen og Helga Godøy. 
 
5. Valg: Foreslåtte kandidater valgt for neste periode. Helga Godøy og Svein A. Olsen 

fortsetter som revisorer for velforeningens regnskap også neste periode.  Johanne-Kristine 
Villanger trer ut av styret, men vil fortsette å føre regnskapet. 

 
 

 
VALG 2010: 

Styret: Periode: 
Grethe Selland 2009-2011 
Anne Grethe Lauvås 2009-2011 
Solveig Godøy 2009-2011 
Merete Botnedal 2010-2012 
  
Aktivitetsutvalg:  
Kristin Cole 2010-2011 
Oddmund Skåthun 2010-2011 
Terje Jacobsen 2009-2011 
Tord Berntsen 2009-2011 
Jan Tore Berg 2010-2012 
Grace Hovda 2010-2012 
Ole Vidar Haga 2010-2012 

 
 

6. Kontingent vedtatt uendret. 
 

7. Innkomne forslag 
Jan Nordvik har sendt styret en henstilling om at vi alle må kjøre forsiktig/reduserer farten 
på Hordnesveien. Årsmøtet slutter seg til denne henstillingen. 
 



8. Eventuelt:  
Flere medlemmer kommenterte problemet med at det er mye hestemøkk og hundebæsj langs 
turstiene i Hordnesskogen. Det ble foreslått at det henges opp skilt med henstilling om å 
måke vekk hestemøkken og at hundeeiere bruker avfallspose. 
I tillegg har flere opplevd at det er løse hunder i skogen. Dette er ikke lovlig, da det er 
båndtvang i Bergen kommune (vedtektsfestet). Det er ønskelig at det kommer opp skilt som 
informerer om dette. 
 
Elin Borgen ønsker å arrangere ”Ta sjansen” i Fureviken til sommeren. Dvs. et arrangement 
i samme stil som det tradisjonsrike NRK programmet, der det vil være rutsjebane og 
utkledning, med premiering for beste båt/kostyme etc. Hun spurte om dette er et 
arrangement som aktivitetskomiteen i Hordnes Vel ønsker å være med på. Kristin Cole tar 
forslaget med på neste møte i aktivitetskomiteen og inviterer Elin til å delta.  
 
Styret synes det er flott at folk viser initiativ og foreslår aktiviteter! I den forbindelse ønsker 
styret å gi en gave til Tone og Ole Jacob Berg, som takk for at de tilbyr pub til alle som bor 
på Hordnes. Dette er et flott tiltak som bidrar til å skape samhold og et godt miljø på 
Hordnes! Forslag ble vedtatt.  
 
 
 
Nina-Beth Brodahl oppfordret medlemmene på årsmøtet til å benytte seg av bokbussen som 
er på Hordnes kl 15.15 -15.50 annenhver mandag. Det står oppslag på snuplassen for de som 
ønsker å vite mer.  
 

 
Referatet er gjennomgått av styrets medlemmer. 
 
Send din epost-adresse for raskere og rimeligere informasjon fra Hordnes Vel, til 
grethe.selland@trygvesta.no 
 
Hordnes Vel har en egen hjemmeside. Der finner du bl.a. vedtekter, informasjon om diverse 
aktiviteter, m.m www.Hordnesvel.no 
 
 
 
Berit Salbu           Grethe Selland           Anne-Grethe Lauvås         Solveig Godøy           Johanne Villanger 
Leder                         referent                     styremedlem                     Styremedlem                     kasserer 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

    
 
 
 


