Referat fra årsmøte 15.03.2013
Tilstede: Svein, Rune Grimnes, Arne, Inger, Rune Gislerud, Hanne, Erik, Tove, Jon Kåre, Heidi, Hege,
Per Vidar, Arne Olsson
Innkalling ble godkjent
Heidi ble valgt til møteleder
Årsberetning for 2012 ble godkjent
Hege framla regnskap med ca 20 000 i underskudd som i all hovedsak skyldes innkjøp av 6 vinduer,
herav 3 som er satt inn. De 3 siste blir satt inn når økonomien tilsier det.
Vann er et stort problem. Nytt styre får i oppdrag å løse dette. Dette må løses økonomisk gjennom lån
el støtte. Må ordnes i løpet av våren.
Valg:
Pga meget vanskelig å få folk til å ta funksjoner bli årsmøtet enig om å skalere ned styre samt avvikle
festkomiteen. Vil noe arrangere fest etc så er det bare å ta kontakt med styre.
Nytt styre består av:
Leder:

Jon Kåre Halstensen

Nest leder:

Rune Gislerud

Sekretær:

Hanne Løken

Kasserer:

Hege Bakken

Valg komite:

Sven-Otto Nyheim

Årsmøtet ble avsluttet med pizza og hyggelig samvær

Referat fra styremøte i Hakavik Velforening 12.11 2011.
Tilstede : Heidi,Hege,Elisabeth og Tove.

1. Div arrangementer : Elisabeth har tatt initiativ til årets julebord. Noe laber oppslutning, hun
tar en ringerunde til de påmeldte. Mulig festen blir i en privatheim siden det er så få.
2. Det blir ake fest for store og små 2 februar, HVIS DET ER SNØ. Heidi, Per,Geir og Tove
arrangerer. Tove kaller inn til arbeidsmøte neste uke. Detaljer kommer seinere, bare hold av
lørdagen!
3. Hvis noen ønsker og lage juletrefest for de små er det bare og melde sin interesse.
4. Styret har valgt å lage nye strenge utleie regler for ungdom som kommer utenfra bygda.
Dette fordi vi har sett tendenser til litt for høy ønsket party faktor.
Rammer for ungdomsfester: 30 stk gjester,gjesteliste,foresattes underskrift og 2 vakter.

5. Vann situasjonen på grende huset er ikke løst og det kan virke som trykket er blitt enda
dårligere siden flommen i høst. Hva gjør vi?
Stor dugnad til våren for å legge ned nytt rør???
Vi må se på økonomien . Styret har undersøkt muligheter for støtte til vedlikehold fra kommunen og
det er ikke noe å hente der.
Vanskelig og ha arrangementer og utleie når det er så lite vann. Årsmøtet må avgjøre hvordan denne
problematikken skal løses.
Det blir årsmøte i månedskiftet februar/mars. Heidi inviterer Knut for å høre om han har noe forslag
til løsning siden han kjenner vannings systemet.
Refr Tove

Referat fra styremøte i Hakavik vel 3.6.2013
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Referat fra sist, liten oppsummering
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Det er søkt om 150.000 kr til vann og nye stoler fra Sparebank1
Statkraft har gitt oss 5.000,Økonomi: Saldo 8.500,Det har vært et møte mellom Hakavik vel og Bollerud vel, der drift ble
diskutert. Vi planlegger et møte sammen til høsten.
Sykkelsaken: Vi jobber med en sykkelsti til Eidsfoss. Vi tenker oss et
samarbeid mellom flere bla grendeutvalget, idrettslaget mfl. Vi tanker oss en
miljøsti der fortidsminnesmerker kan settes opp. Det blir et fellesmøte med
idemyldring høsten 13.
Øra. Det skal graves i elva, etter flomskadene. Det er kommet ønske om å
fornye øra som samlingsplass. Vi diskuterte.
Motorbanen: KNA har sendt Rune en mail der de informerer om at det skal
holdes et informasjonsmøte vedrørende banen. Dit kommer bla leder av
KNA Eiker og Anders Stenshorne, ordfører A Fjerdingstad , grunneier m.fl.
Dette blir man 10 juni kl 19, på Hakavik vel. Hanne sender en mail til alle,
umiddelbart. Velforeningen har ikke fått informasjon om dette før. Det er
kort frist. Vi diskuterte uten å bli enige: Miljøet, forurensning, søppel,
lydforurensning, slitasje på veien, trafikken, sanitærforhold, elva og fisken,
bilentusiastene, belastningen på lokalsamfunnet, mulighet for inntekter av
økt aktivitet. Ønsker vi dette, protestere eller samarbeide?
Medlemmer: Noe medlemmer betaler ikke kontingent, hva gjør vi? Hege har
sendt mail og i tillegg purret med regning i postkassa. De som nå ikke har
betalt slettes fra medlemslisten.
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Ref Hanne Løken

Ansvar

Hege

Frist

Referat fra styremøte Hakavik vel, 12.08.2013.
Sted: Kontoret til Jon Kåre.

Tilstede: Jon-Kåre, Rune, Hege, Hanne
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Utleie 2 etg, Sønnen til leietaker i 2 etg spør om han kan overta
leieforholdet i 2 etg, da hans far kommer til å si opp. Det sendes et
brev i dag, som svar på henvendelsen. Hakavik vel vil legge en del
vaktmesteransvar til leietaker og sier nei til nytt leieforhold.
JK lufter mulighet for å skille ut og selge 2 etg. Resten av styret var
ikke for dette. Vi diskuterte fordeler og ulemper.
Sparebanken Øst har gitt oss 100.000 kr til vannsaken. JK kontakter
banken og spør om vi kan bruke de få kronene som er til overs når
vannsaken er betalt. Beboerforeningen har overført 54.000 til
Hakavik vel. Det er resten av pengene fra Sparebank1. Kommunen
har støttet vannsaken med 25.000.
JK skal spørre Ringnett om de kan sponse koblingen av internett til
Hakavik vel, dette skal leietaker i 2 etg betale månedsleie for med fri
benyttelse for utleide lokaler 1 etg, ved behov der.
Ødeleggelser etter ungdomsfest for en tid tilbake er ikke i orden, det
må bl.a kjøpes nye dører og settes inn. Regningen sendes de som har
ødelagt dette.
Hakavik vel vil ikke engasjere seg for eller imot ny motorbane, men
velger å være nøytrale. Men JK har gitt beskjed om at all informasjon
til folk i Hakavik skal gå gjennom foreningen, som igjen sender
informasjon til oss som bor her.
-Oppussing av 2 etg vil vurderes når Tormod har avsluttet
leieforholdet og leiligheten er tømt. Vi snakket om at den som leier
kan pusse opp selv, og betale det selv, eller om vi sponser materialer?
Dette skal vi ta stilling til senere.
-Oppussing av lokaler i 1 etg skal vi begynne med i oktober og da
leier vi ikke ut på en stund..
- Vinduer er ikke satt inn, JK kontakter en snekker og får et tilbud, så
får vi bare betale når ingen vil gjøre det på dugnad.

JK
HL

12.9.13

15
16

17
18
19

20

Medlemmer i styret 2013.
Formann Jon- Kåre Halstensen,
kasserer Hege Bakken,
sekretær Hanne Løken,
styremedlem Rune Gislerud
Ref: Hanne Løken 18.8.13.
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