
Referat - Årsmøte Haugenes Vel 
 
Tirsdag 14. februar 2012 kl. 18.00 – 21.00 på Ennys, Feviktoppen 
 
Tilstede:  Cecilie Knutsen, Stein Bø-Mørland, Ove Moland, Geir Andresen, Geir 

Sture, Anders Lervold, Kjell Knudsen, Lin Knutsen, Grete Espenes, 
Preben Sangvik og Bjørn Wiik. 

 
Sak 1: Åpning.  

Stein ønsket velkommen 
 
Sak 2:  Valg av ordstyrer og referent  
  Ordstyrer: Stein 
  Referent: Geir S 
   
Sak 3:  Godkjenning av innkalling og saksliste 
   Godkjent. 
 
Sak 4:  Årsberetning 2011 

Godkjent.  
 

Sak 5:  Regnskap 2011 
Regnskap godkjent. Revisorbekreftelse må medfølge årsberetningen 

 
Sak 6: Handlingsplan 2012 - 2013 

I handlingsplanen for 2012-2013 må det inn et punkt med oppfølging av 
kommunen vedr trafikksikring i Haugenes. Det mangler to 
sjikaner/stengsler ved innkjøring til Haugenes 3 og ved Bregneveien. I 
tillegg til mer aktiv bruk av facebook-gruppen bør det også vurderes 
aktiv bruk av sms lister og e-post når det er arrangementer, dugnader 
og lignende. Det må også inn et punkt i handlingsplanen som gjelder 
bruk av friområder, merking og bruk av stier, da vi opplever privatisering 
av friområder og stier som et økende problem. Skilting og tilskriving av 
aktuelle husstander kan være to tiltak for å imøtekomme dette 
problemet. 

 
Sak 7: Æresmedlem 

Bjørn Wiik utnevnt som æresmedlem i Haugenes Vel etter 33 års 
uegnenyttig dugnadsinnsats for alle i Haugenes. Æresbevis, blomster 
og gave ble utdelt av Vel`ets leder Stein. 
 

Sak 8: Diskusjonspunkter 

 Bør Haugenes Vel søke midler etc for å kunne beholde en eller flere 
brakkerigger når perioden for midlertidig skole er utløpt? 

 Skal vi bygge en lavvo i Haugenes? 

 Fevik Vel har signalisert at medlemmer fra andre Vel-foreninger som 
betaler redusert kontingent i Fevik Vel, ikke får stemmerett i 2012. 
Stein undersøker dette nærmere. 
 

 



 
Sak 9: Valg 

Cecilie, Geir A og Ove var på valg, og tok gjenvalg for to nye år. Kjell 
Knudsen overtar sekretærfunksjonen. Revisor Lin Knutsen tar gjenvalg. 

 
 
 
Årsmøtet slutt.  
 
Geir Sture /s/ 
(referent)        


