Borre Velforening

Medlemskontingent
Borre Vel er din lokale velforening – etablert i 1948 og jobber fremdeles kontinuerlig for
at du som bor her på Borre skal ha et godt lokalmiljø. Velforeningen er delaktig i både
store og små saker – og vi jobber da ut fra det mandatet våre medlemmer gir på
årsmøtet.
Ved å bli medlem eller opprettholde ditt medlemskap i Borre Velforening så er du med på å støtte ditt nærmiljø. Vi har stort
fokus på å legge til rette for at voksne, barn og unge har mulighet til å bli kjent og knytte bånd. Samtidig forsøker vi etter beste
evne å være delaktig i de tingene som skjer på Borre eller som har noe å si for Borre.
I tillegg til større saker avholder vi arrangementer for å
fremme lokalt miljø. Velforeningen har lang erfaring med
å gjennomføre arrangementer.

Flagging på Borre er
velforeningens
ansvar.

Andre arrangementer som vi i årene har avholdt er:

Vi gir lokal støtte til enkelte
ting, sist en ekstra støtte til
Granly Skolekorps.

Halloweenfest Juletrefest
Høstfest
Gatefest
Julegrantenning Sankthans
Ballbingefest
Jubileumsfeiring

Velforeningen følger opp
lokale saker inn mot
kommune og politikere.

Medlemskontingenten er minimum 100,- men vi har latt summen nedenfor stå åpen. Du kan derfor selv velge om du vil støtte
oss med den ordinære medlemskontingenten, eller om du ønsker å bidra litt ekstra. Ekstra bidrag blir selvfølgelig satt stor pris
på og bidrar til fortsatt stor innsats for lokalmiljøet.
Takk for ditt bidrag!
Styret i Borre Vel
STØTT OSS MED GRASROTANDELEN
Sett opp ved å snakke med din kommisjonær, under mobilspill,
Norsk Tipping sine nettsider eller ved å sende SMS med
Grasrotandelen 990385467 til 2020.

Minimum

BETAL MED VIPPS
Betal medlemskontingent med
VIPPS. Kjapt, enkelt og greit.
Borre Vel – VIPPS: 23465

100,00

Medlemskap i Borre Vel
Din støtte gir oss mulighet til å jobbe
videre for å fremme godt samhold og
flotte muligheter for vårt lokalsamfunn.

Medlem i Borre Vel
Du kan også betale med VIPPS. Du
Finner oss under 23465.

Borre Vel
Postboks 7
3199 Borre
ORG: 990 385 467

Minimum

100 00

2505.20.96092

Borre Velforening

Innkalling til årsmøte
Borre Vel innkaller til årsmøte på Borre Ungdomsskole.

Torsdag 14. mars 2018 kl. 18.00.
ÅRETS SAKER

FAU ved Granly skole har vedtatt permanent 17.mai-arrangement på skolen. Ønsker vi å opprettholde arrangementet i
Nasjonalparken, kreves det ekstraordinær dugnadsånd – kan vi få med alle gode krefter på å gjennomføre dette? Nye
boligbyggingsprosjekter foreslås stadig vekk samtidig som befolkningsveksten i kommunen er minimal, Universitetet
utvides med næring og forskning i skjønn forening, stadig økende trafikk og støy; faktorer som dette er med på å utfordre
naturinteresser, dyrket mark og dyreliv. Hvordan forholder vi oss til dette?
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Åpning av årsmøtet ved Kjell Arne Brudvik
Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Årsmelding 2018.
Revidert regnskap fra siste kalenderår.

Innkomne saker til årsmøtet
•

6.
7.
8.
9.
10.

Budsjett 2019.
Foreningens kontingentandel.
Innkomne saker – se nedenfor.
Andre saker styret har ført på dagsorden – se nedenfor.
Valg.

Andre saker styret har ført på dagsorden

Ingen innkomne saker.

1.
2.

17. mai feiring – hva gjør vi nå?
Utbygging på Borre – hva skjer?

•

Halloween-arrangement den 31/10-19 med overveldende
oppslutning.
Sendt innspill i forbindelse med kommuneplanens arealdel
2018-2030 med hovedvekt på trafikkavvikling og
kritiske/konstruktive bemerkninger m.h.t. boligbygging,
fremtidig skole på Borre og bevaring av skog/dyrket mark.
Borre Vel har hatt en representant til kommuneplanens delplan
for klima og energi.
Utover dette har Borre Vel fulgt opp både lokale saker, samt
høringer som har omfattet Borre.

Årsberetning for 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Det ble avholdt 8 styremøter.
Årsmøtet ble avholdt 15. mars på Gannestad.
Avviklet Horten Velsamarbeid, ingen aktivitet.
Utført flaggheis i henhold til våre avtaler. Ny avtale er under
arbeid med forslag om årlig prisjustering.
I tillegg til flagging sto Borre Vel for tale og nedleggelse av krans
ved bautaen ved Borre Kirke på 17. mai. Talen ble holdt av
Rebekka Haavardtun.
Arrangert 17. mai feiring i Nasjonalparken. Flere andre bidro
også til dugnaden og anslagsvis 400 mennesker var tilstede.
Talen i parken ble holdt av Cathrine Holt.
Planlagt den tradisjonsrike St. Hansfeiringen på
Prestegårdsstranda, men avlyst denne på grunn av
værforholdene og den sterke tørkeperioden.
70-års feiring den 1/19-18 av Borre Vel med høytidelig åpning
av ballbingen med ordføreren tilstede, kakeservering, grilling og
foredrag med Jan Ingar Hansen. I tillegg til vikingleker.

•

•
•

Styret (2018-2019)
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Valgkomité
Valgkomité

Kjell Arne Brudvik
Merete Hovet
Jan Erik Andresen
Fredrik Bjønnes
Christer Landsend
Petter Winge
Kjell Kaspersen

På valg
På valg
På valg
På valg
På valg
På valg
På valg

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Revisor
Valgkomité

Ivar Bredesen
Lars Kr. Asbjørnsen
Marita Ødegaard
Anne Marie Bull
Aina Indreiten
Arild Lohne
William Landsend

Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
På valg
På valg

Vel møtt til årsmøte!

Leder, Borre Vel
Se våre nettsider: www.borre-vel.org – Følg oss på Facebook: www.facebook.com/borrevel - Kontakt oss: post@borre-vel.org

