
Referat – Årsmøte i Hordnes Vel 2014 

 

Dato:  7.april 2014 kl. 20.00 
Sted:  Skinfloren 

Tilstede:  Styret; Finn Liland, Frode Haugland, Ståle Håland og Geir Lasse Kaldestad 
  Medlemmer; 16 (Totalt 20 stk inkludert styret) 

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 5 styremøter siden forrige årsmøte. 

Saker som er behandlet:  

• Hordnes Vel søkte i 2013 Bergen kommune om å få tildelt område for bossplukking. Dette ville 
blitt belønnet med kr 25.000,-. Hordnes Vel fikk dessverre ikke tildelt området i 2013. 
 

• Steindeponi i Gråmyra er fremdeles en aktuell sak. Styret har skrevet flere innlegg som spesielt 
går på vei og trafikksikkerhet. I første høringsrunde 5. Feb -13 valgte Hordnes Vel å gå mot 
steinfyllingen spesielt på grunn av trafikkforholdene. 
Ny høringsrunde etter forprosjektering kom ut med svarfrist 13.aug-13. Hordnes Vel sendte inn 
høringssvar med forventning om ny vurdering av skogsvei, denne var på dette tidspunkt sett på 
som nær umulig. Det ble også påpekt feil i trafikkgrunnlag i vedlagte dokument. 
I september ble det sendt høringsuttalelse til Fylkesmannen om utslippsløyveiht 
Forurensningsloven. Hovedtema var her forurensning av vannforsyning, støvforhold og søleplage. 
Anmodning om vei gjennom skogen ble gjentatt. 
For deponi i Hordnesskogen/Stendaskogen ble det 22. Jan vedtatt detaljregulering i bystyre. 
Hordnes Vel la inn protest på et punkt hvor Statens Veivesen selv skulle vurdere hva som var god 
nok løsning for transport. 
 

• Ballbinge prosjektet er ferdig med fase 1. Ballbingen ble åpnet med taler og turneringer 15. Sept. 
2013. Finansiering er sikret med gaver, dugnad og tippemidler. Hordnes Vel har tatt opp et lån for 
mellomfinansiering. Dette nedbetales når tippemidler blir utbetalt, forventes høst 2014. 
Stor takk til de som har deltatt på dugnad, innsamling og annen aktivitet. 
Videre utbygging for lekeplasser under planlegging. Finansiering er langt på vei på plass. 

• Grasrot konto 
Foreningen har nå 9 spillere knyttet opp mot grasrotkonto. Bidrag i 2013 kr. 1666,45. Opptjent i 
2014 kr.745,-. 
Her er det et potensial for Hordnes Vel. Knytt ditt spillerkort opp mot Hordnes Vel. Org: 
997385179. 
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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. 

• 31. Oktober ble det arrangert «hallo-venn» party i Skinfloren. Aktivitetsutvalget stod for 
planlegging og gjennomføring av dette. Stor suksess for både store og små. 

• Ballbingeåpning ble avholdt med miniturnering i fotball, kaffe og kakeservering i tillegg til 
loddtrekning på inngangsbillett. Bra oppmøte med opp i mot 100 personer. 

• Også i 2013 ble det organisert minikonsert på Hordnestunet, der ivrige voksne og barn underholdt 
de eldre. Dette er en aktivitet til stor glede for både artister og publikum. 
 

4) Regnskap 
Årsregnskapet for 2013 ble lest opp og gjennomgått av Johanne Villanger. 
Regnskapet ble godkjent. 
 

5) Valg 
a. Styret 

Ifølge vedtektene skal styret bestå av 5 personer.  
 
Styret 2014-2015: 

• Finn Liland (Leder)  – 2014-2015 – Valgt ved akklamasjon 
• Frode Haugland   – 2013-2015  – Ikke på valg 
• Ståle Håland   – 2013-2015  – Ikke på valg 
• Geir Lasse Kaldestad - 2014-2016 – Valgt av styret 
• Lene Bjerke Laborie – 2014-2016 – Valgt av styret 

Det har vist seg krevende å rekruttere nye medlemmer til styret, og det oppfordres at alle tar 
ansvar og initiativ her. Grunnet forannevnte fikk, Styret enstemmig vedtatt et mandat til å fylle 
den siste styreplassen.  

b. Aktivitetskomiteen 
Terje Jacobsen, Jan Tore Berg og Lars Fredrik Jørgensen gikk ut av aktivitetskomiteen. 
 
Aktivitetskomiteen 2013-2014: 

• Randi Nygaard (Leder) – 2013-2015 – Valgt ved akklamasjon 
• Randi Vassenden – 2013-2015 – Valgt ved akklamasjon 
• Janne Heltne   – 2013-2015 – Valgt ved akklamasjon 
• Dag Morten Knoph – 2013-2015 – Valgt ved akklamasjon 
• Robert Sjøstrøm  – 2014-2016 – Valgt ved akklamasjon 
• Stian Hoff Rød  – 2014-2016 – Valgt ved akklamasjon 
• Wenche N. Kaldestad – 2014-2016 – Valgt ved akklamasjon 
• Inger Anne Austevoll – 2014-2016 – Valgt av komiteen 

Det har også her vist seg krevende å rekruttere nye medlemmer, og det oppfordres igjen til at alle tar 
ansvar og initiativ. Grunnet forannevnte fikk aktivitetskomiteen enstemmig vedtatt et mandat til å 
fylle den siste plassen. 
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