Holmesund Vel

STYREMØTE I HOLMESUND VEL - 11. NOVEMBER 2010

Tilstede:
Katrine Ruim
Thor Ingvald Olsen
John Arnold Nilsen
Per Lome
Alice Jervell

***
Dagsorden for styremøtet 11.11.2010 ihht innkalling

1. Innkalling og referat fra tidligere styremøte
2. Orientering fra prosjektgruppene Teineholmen og Holmesund parkering om fremdriften
3. Forslag til brev til bryggeeiere vedrørende utleie av brygger på
Teineholmen/Lyngørbrygga
4. John A informerer om møte med kommunen(Rune Hvass) 8. oktober
5. Status ang Statens vegvesen om fartsgrense/guardrail - Økonomi/regnskapet
6. Oppstart av arbeid med eventuelle vedtektsendringer.
7. Evt.
***
INNKALLING OG REFERAT FRA STYREMØTET 30.08.10
Innkalling til styremøtet og referat fra forrige styremøte ble godkjent

ORIENTERING FRA PROSJEKTGRUPPEN TEINEHOLMEN OG OM LYNGØRBRYGGA

A

Lyngørbrygga (Holmesundbrygga)

John Arnold orienterte om den kontakt han har hatt med Arendal Havn ved havnesjef Rune Hvass.
Kommunen synes positiv til å foreta en del arbeid/gi tilskudd til forbedring og forskjønnelse av
bryggen. Det kan imidlertid bli vanskelig å få kommunen med på å oppgradere bryggen slik at den blir
mulig å nytte til tyngre løft. Styret ble enige om at vi nå søker kommunen om følgende:


montere benker/blomsterkasser for å begrense kjøring på brygga og fjerne de
betongelementer som i dag står på brygga



badestige



ny skansekledning ytterst på bryggen



reparere pullerter

John Arnold lager skisse over brygga og de innretninger vi ønsker etablert der, og vi utarbeider
deretter en formell søknad til kommunen/Arendal Havn.

Det er enighet om at vi ikke legger arbeidet med oppgradering av bryggen på is, men at vi får komme
tilbake til dette på et senere tidspunkt. John Arnold orienterte også om kontakt med Eivind Alnæs om
etablering av slipp. Han har også snakket med Frode Gundersen om alternativer for bryggen/området.
Styret tar saken videre til drøftelse på neste styremøte.

B

Teineholmen

John Arnold orienterte om prosjektgruppens arbeid med Teineholmen. Det arbeides med å få inn
pristilbud for etablering av en flytebrygge med 8 plasser utenfor eksisterende brygge. De tilbud som i
dag har kommet inn varierer fra 230.000 kroner til 440.000 kroner. Han venter også på å få inn
pristilbud på etablering av dekke mellom eksisterende brygge og fjellet. Det er ikke utarbeidet referat
fra det siste møtet i komiteen, den 02.10.10.


Katrine fremla forslag til forespørsel til bryggeiere om de har brygger til utleie. Forslaget ble godkjent
og Katrine leverer dette ut til bryggeiere.

ORIENTERING FRA PROSJEKTGRUPPEN OM PARKERING
Katrine hadde kontaktet Anne Cecilie vedrørende fremdrift i arbeidet med etablering av
parkeringsplasser i Holmesund. Anne Cecilie har hatt noe kontaktet kommunen, men fått svar at de
ikke hadde areal tilgjengelig for etablering av parkeringsplasser. Katrine gir Anne Cecilie navn på
noen grunneiere hun kan kontakte for å forhøre seg om utleie.

STATENS VEGVESEN
Katrine har fortvilet forsøkt å få tak i noen ansvarlige ved Statens vegvesen. Det er nå 8 år siden de
lovet stabbestein/guardrail på farlige strekninger på veien fra Staubø, men ingenting har skjedd. Hun
arbeider videre med saken, også det som gjelder fartsgrensen på veien. Fartsgrensen på veien er
faktisk 80 km/t, noe som setter barna i fare når de ferdes på veien til/fra skole og annen ferdsel.

REVISJON
Katrine har kontaktet Pieter Spilling vedrørende revisjon av regnskapet. Han skal gjennomgå
regnskapet neste gang han er i Holmesund.

OPPSTART AV ARBEIDET MED NYE VEDTEKTER
John Arnold har sendt ut et forslag til vedtekter til de andre styremedlemmene. Alice fremla et
foreløpig forslag til vedtekter med noen merknader samt et eksempel på vedtekter for en annen tilfeldig
velforening.

Styret var enige om at det skal settes av god tid på neste styremøte for å drøfte vedtektsendringer.

Thor Ingvald fremla oversikt over eiere av bolighus/fritidsboliger innenfor Holmesund vels
virkeområde.

EVENTUELT
Alice fikk underskrifter av styremedlemmene på skjema for endring av registrering i Enhetsregisteret.
Det foretas registrering av nye vedtekter først etter at årsmøtet har behandlet det eller de forslag som
blir fremlagt av styret.

Det er ønskelig at en del av de eldre i Holmesund får kopier av styrereferater levert i postkassen.
Katrine sørger for dette.

Styret ble oppfordret til å orientere velets medlemmer om at Flosta Historielag vil komme ut med en
bygdebok, som både kan ha interesse for fastboende og sommergjester i Holmesund.

Neste styremøte er avtalt til lørdag 12. februar. Det tas sikte på å viderebehandle nye vedtekter og
eventuelt også planarbeidet vedrørende Teineholmen, forutsatt at prosjektgruppen har kommet så
langt i planleggingen at det er hensiktsmessig at styret involveres på dette tidspunkt.

Møtet varte fra kl 20.00 – 22.10

Referent

Alice Jervell

