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1.

Åpning av årsmøtet
Leder av velforeningen, Kjell Arne Brudvik ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. Notert 7 medlemmer og 4
styremedlemmer til stede.

2.

Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll
Godkjent
Som ordstyrer så ble Kjell Arne Brudvik valgt, referent ble Kjell Arne Brudvik og til å underskrive protokollen så ble
Oddbjørn Gaski og Marita Ødegaard valgt av møtende medlemmer.

3.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

4.

Årsmelding 2017

Godkjent

•
•
•
•

Det ble avholdt 9 styremøter.
Årsmøtet ble avholdt 16. mars på Gannestad.
Avviklet Horten Velsamarbeid, ingen aktivitet.
Utført flaggheis i henhold til våre avtaler. Ny avtale er
på plass men redusert i forhold til tidligere år.
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 Cathrine Holt.
Kommet med en oppfordring til Horten kommune
vedrørende vegetasjon rundt kirkegården, dette vil
føre til at vegetasjonen får en korreksjon.
Tatt initiativ til et trafikksikringsprosjekt rundt den nye
sykkelsti og møteproblematikk i undergangen. Dette er
tatt videre og er løftet opp som et prosjekt på
Høgskolen.
Vi avholdt i år juletrefest – og igjen med godt resultat.
Aktiviteter har en gjennomgående høy deltakelse. Det
synes vi er flott!

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Arrangert Gjestebud i samarbeid med Horten
kommune for å innhente tanker og ideér fra
lokalbefolkningen.
Fulgt opp Borre Torg og nytt prosjekt for denne.
Kommet med innspill og tanker rundt plasseringen av
Start-monumentet. Dette medførte at vi i det minste
fikk beholde monumentet her på Borre.
Ballbingekomitéen har jobbet hardt og veldig mye er
nå på plass før man kan påbegynne byggingen.
Vi har gjennomført Sankthansfeiring og bålbrenning
som vanlig. I år ble bålet tent med brannpil fra et
medlem av vikinglaget.
Utover det har Borre Vel fulgt opp både lokale saker
samt høringer som har omfattet Borre.
Innbyggerforespørsel om ikke Borre Vel kunne
administrere innsamlingsaksjon til de som ble berørt
av brannen på Borre. Innsamlingen innbrakte litt i
overkant av 30.000. Dette ble fordelt mellom de
berørte i form av gavekort samt at vi sendte
bårebukett fra «Naboer på Borre og omegn».

Godkjent.
5.

Revidert regnskap fra siste kalenderår
Godkjent
Ivar Bredesen gikk igjennom posteringene i regnskapet med kommentar ved behov. Det var ingen innsigelser til
dette. Revisjonsberetningen ble lest. Revisor Arild Lohne har godkjent regnskapet.
Innspill: Neste år ønsker man en oversikt over grasrotandelen.

6.

Budsjett 2018
Godkjent
Ivar Bredesen gikk igjennom budsjettet for 2018, det legges opp til en stødig medlemsmasse – ingen endringer.

7.

Foreningens kontingentandel
Holdes på 100 kroner, men det gis anledning til å betale mer på giroen.

Godkjent

Innkomne saker
Det har ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.

Godkjent

8.

Borre Velforening
Postboks 7, 3199 Borre
post@borre-vel.org
Konto: 2505.20.96092

Leder
Kjell Arne Brudvik
leder@borre-vel.org
Telefon: 41 50 53 75

Nestleder
Merete Hovet
leder@borre-vel.org
Telefon: 92 81 37 41

Se våre nettsider på www.borre-vel.org og følg oss på Facebook på www.facebook.com/borrevel

Kasserer
Ivar Bredesen
kasserer@borre-vel.org
Telefon: 40 29 29 00
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9.

Andre saker styret har ført på dagsorden

Godkjent

a.

17. mai feiring – hva gjør vi nå?
Etter en lang diskusjon ble vi enige om at man skulle se på muligheten for å få til et arrangement under
parolen «17-mai for alle». En sosial profil, hvor vi forsøker å få til noen leker, men uten premiering.
Styret får mandat til å se på mulige samarbeid med andre lag/foreninger evt.

b.

Informasjon og progresjon rundt ballbingen levert av UNIKA – ballbingekomitéen informerer
William Landsend – fortalte om progresjon. Ballbinge I Åsgårdstrand måtte bygges om. Godkjenning fra
kommunelegen I fht. Valg av ballbinge. Nabovarsler er ute. Ingen innsigelser. Byggesøknad er oversendt
til kommunen. Planen er å starte med bygging I løpet av våren. Her vil man trenge en 8-10 personer. Det
mangler ca 10-12.000 for å komme i mål - her blir det en ekstra innsamling.
Styret får fullmakt til å bistå med et eventuelt ekstra økonomisk tilskudd hvis det er nødvendig.

10. Valg

Godkjent
Nåværende person

Ny person
Ikke på valg

2017-2019

Ivar Bredesen

På valg

2018-2020

Marita Ødegaard

På valg

2018-2020

På valg

2018-2020

Ikke på valg

2017-2019

Leder

Kjell Arne Brudvik

Kasserer

Ivar Bredesen

Styremedlem

Gry Hege Stangbye

Styremedlem

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen

Styremedlem

Jan Erik Andersen

Sekretær

Fredrik Bjønnes

Ikke på valg

2017-2019

Nestleder

Merete Hovet

Ikke på valg

2017-2019

Styremedlem

Petter Winge

Lars Kristian Asbjørnsen

På valg

2018-2020

Varamedlem

Christer Landsend

Christer Landsend

På valg

2018-2019

Varamedlem

Aina Indreiten

Aina Indreiten

På valg

2018-2019

Revisor

Arild Lohne

Arild Lohne

På valg

2018-2019

Valgkomité

Sindre Martinsen

Valgkomité

Kjell Kaspersen

Valgkomité

William Landsend

Anne Marie Bull

Petter Winge

På valg

2018-2019

Kjell Kaspersen

På valg

2018-2019

William Landsend

På valg

2018-2019

Leder takket for oppmøtet – og ønsket årsmøtet vel hjem!

Kjell Arne R. Brudvik
(leder)
Oddbjørn Gaski
(medlem)

Borre Velforening
Postboks 7, 3199 Borre
post@borre-vel.org
Konto: 2505.20.96092

Marita Ødegaard
(medlem)

Leder
Kjell Arne Brudvik
leder@borre-vel.org
Telefon: 41 50 53 75

Nestleder
Merete Hovet
leder@borre-vel.org
Telefon: 92 81 37 41

Se våre nettsider på www.borre-vel.org og følg oss på Facebook på www.facebook.com/borrevel

Kasserer
Ivar Bredesen
kasserer@borre-vel.org
Telefon: 40 29 29 00
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