Referat – Årsmøte i Hordnes Vel 2013

Dato:
Sted:

15.mai 2013 kl. 20.00
Skinfloren

Tilstede:

Styret; Finn Liland, Merete Botnedal, Charlotte Nødtvedt, Solveig Godøy, Lene Bjerke Laborie
og Geir Lasse Kaldestad
Medlemmer; 18

Referat:
Geir Lasse Kaldestad ble valgt som referent. Referent og styreleder signerer referat.
1) Innkalling ble godkjent
2) Sakliste ble godkjent
3) Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent.
Styrets beretning:
Styret har avholdt 3 styremøter i perioden mai 2012-april 2013
Saker som er behandlet:
•

•

•

•

•

Hordnes Vel søkte ifjor Bergen kommune om å få tildelt område for bossplukking. Dette ble
belønnet med kr 25.000,-. Hordnes vel fikk tildelt området ”Nordås” (loddtrekning),
Oppslutningen var i starten dårlig. Kom seg utover sommeren. Jobben ble gjennomført og
Hordnes vel har fått betalingen. For 2013 er det også søkt om område. Hordnes vel ble i år ikke
trukket ut.
Kommunen planlegger et biogassanlegg i Rådalen. Foreningen mottok sakspapirene som
høringsinstans. Det ble utarbeidet et skriv som svar på høringen hvor foreningen la inn endel
vilkår som vi mener må følges. Skriv er lagt ut på hjemmesiden.
Klage på steindeponi i Gråmyra. Styret valgte å gå imot mulig planlagt steindeponi i Gråmyra, da
dette vil medføre en enorm belastning på et ellers dårlig veinett. I tillegg ble det lagt stor vekt på
trafikksikkerheten. Skrivet ble sendt inn innen fristen for høring. Skriv er lagt på hjemmeside i
april.
Ballbinge prosjektet er godt i gang, og målet var å ferdigstille høsten 2012. Finansiering ble noe
mer arbeidskrevende enn forutsatt, og Hordnes Vel har nå tatt opp et lån for mellomfinansiering.
Dette er innenfor vedtak gjort på ekstraordinært årsmøte. I senere tid har frost forsinket noe på
fremdrift. Arbeid er nå gjenopptatt og det forventes ferdigstilling i løpet av våren.
Grasrot konto
Foreningen har nå 7 spillere knyttet opp mot grasrotkonto. Bidrag i 2012 kr. 539,-Opptjent i 2013
kr.536,- Til sammenligning har Bjarg nær 500 spillere og tjener nesten 20.000 pr mnd. Gneist
omtrent det dobbelte.
Her er det et potensiale for Hordnes Vel. Knytt ditt spillerkort opp mot Hordnes Vel. Org:
997385179.

Aktiviteter:
•
•

Det ble avholdt St. Hans feiring i Porsaviken i år også. Takk til Fam Øystein Godøy for lån av
Porsaviken. Godt oppmøte og god stemning.
2. November ble det arrangert «hallo-venn» party i Skinfloren. Kari Reinan med venner sto for
planlegging og gjennomføring av dette. Stor suksess for både store og små.
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•

16. November ble det avholdt Hordnes Vel fest i Skytterhuset. God oppslutning med ca 90
deltakere.

4) Saker til beslutning
a. Endring av «§1 NAVN» (endring/tillegg i FET skrift)
Foreningens navn er Hordnes Vel og den har sitt sete på Hordnes i Fana.
Foreningens stiftelsesdato er 15. september 1977.Foreningen er registrert i Enhetsregisteret
og Frivillighetsregisteret med Org nr. 997 385 179. Styreleder er ansvarlig for
administrasjon av oppføringen.
b. Endring av «§5 ÅRSMØTET» (endring/tillegg i FET skrift)
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av
Aprilmåned. Innkalling til årsmøte skjer ved oppslag på hjemmesiden og plakat i
Hordnesveien, med 14 dagers varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet legges ut
sammen med innkallelsen.
Årsmøtet behandler:
•
•
•
•
•
•

Årsmelding
Regnskap
Kontingent og budsjett
Innkomne forslag
Valg
Eventuelt (Kun info saker)

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret innen utgangen av
februar måned.På årsmøtet har hvert medlem over 15 år 1 stemme. Styrets medlemmer har
ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.
Årsmøtet ledes av foreningens leder, eller den styret utpeker.
c.

Endring av «§6STYRET og FULLMAKTER» (endring/tillegg i FET skrift)
Pkt. 2 – Leder velges for 1 år om gangen.
Pkt. 3 – Velforeningens signatur innehas av styreleder og to styremedlemmer i fellesskap.
Det skal foreligge styrevedtak for hvert år på hvilke styremedlemmer som innehar signatur i
sammen med styreleder.

Endringene ble enstemmig vedtatt.

5) Regnskap
Årsregnskapet for 2012 ble lest opp og gjennomgått av Johanne Villanger.
Det ble vedtatt at man i fremtiden ønsker alle inntekter og utgifter mer separert, slik at man lettere
kan se hvor mye inntekter/utgifter hver aktivitet har gitt.
Regnskapet ble godkjent.
6) Valg
a.

Styret
Ifølge vedtektene skal styret bestå av 5 personer. I de siste par årene har styret bestått av 6
personer, og det ble derfor bestemt at vi går tilbake til det antall personer vedtektene krever.
Charlotte Nødtvedt (styreleder), Merete Botnedal og Solveig Godøy gikk ut av styret.

