Møtereferat Holmestrand Bys Vel
Møtereferat fra møtet i HBV mandag 16. januar 2017 hos Anne-Sofie Rafen.
Tilstede: Steinar Seland, Anne-Sofie Rafen, Kari Johansen, Ingar Aas-Haug,
Linda Hegner Aas-Haug og Toralf Cock.

1. Referat fra møtet 14 desember

Medlemslisten oppdateres med også mail adresse til alle medlemmene.
Manglende mailadresser kan innhentes via SMS kontakt. Anne-Sofie og Steinar
samarbeider om å oppdatere medlemslisten med mail adresser.
Årskontingent for 2017 innkreves via mail med oppgitt kontonummer i løpet av
januar og med betalingsfrist innen 14 dager slik at vi har tid til å ta en purrerunde i
forkant av årsmøtet for de som «glemmer» innbetalingen.
Steinar hadde laget et skriv til Holmestrand kommune om saksbehandlingen rundt
Krana-Hakan - Holmestrand havn hvor kopi også sendes til Jarlsberg Avis.

2. Regnskap

Regnskapet for 2016 var ennå ikke avsluttet. Regnskapet blir derfor behandlet på
neste styremøtet i forkant av Årsmøtet (forslag til årsregnskap mottatt i etterkant
av møtet).

3. Behov for justering av vedtektene.

Det var enighet om at det i formålsparagrafen bør stå «HBV skal fortrinnsvis
engasjere seg i sentrumsnære aktiviteter» uten noen formulerte tilleggs
begrensninger.
Kari var kritisk til noen av endringsforslagene fra Toralf og oversender en
kommentarliste til Linda som prøver å utforme et omforent forslag til neste møte.
Toralf mener at formålsparagrafen innledningsvis bør holdes adskilt fra vedtektene
slik vi normalt finner det hos andre organisasjoner siden Formålsparagrafen
beskriver hensikten/formålet med foreningen mens Vedtektene normalt beskriver
alle «kjørereglene».

4. «Underholdning på Årsmøtet»

Steinar ba om innspill til foredragsholder på Årsmøtet. Ingar foreslo å invitere Jon
Mørk til å presentere vide og gjerne luftige ideer om utviklingsmuligheter i
Holmestrand sentrum og kanskje spesielt Hakan området. Forslaget fikk bred støtte
(Ingar har siden rapportert at Jon Mørk gjerne tar på seg en slik oppgave uten å
forlange noe honorar).
Dato for neste årsmøte ble satt til 29 mars og styremøte i forkant til 15 mars.
Steinar sjekker om det er mulig å avholde Årsmøtet i lokalene til det nye
biblioteket.

5. Forslag om sittebenker mm på jernbanen.

Vi avventer et eget innspill fra HBV om dette til prosjektarbeidet er avsluttet.

6. Videreutvikling av hjemmesiden.

Linda orienterte om status på vår hjemmeside som nå er blitt veldig god.

Andre organisasjoner er også direkte søkbare via hjemmesiden.
Hjemmesiden finnes på «holmestrandbysvel.com»
Styret vil gjerne gi Linda stor honnør for et meget flott arbeid.

7. Forslag til valg av nytt styre på Årsmøtet.

Det var enighet om at det normalt bør åpnes for at det kan velges inn et nytt
medlem til styret hvert år. Både Anne-Sofie og Steinar ga begge uttrykk for at tiden
kanskje var moden for at de gikk ut av styret etter lang og tro tjeneste.
Toralf mente at Steinar gjerne burde ta et år til inntil vi var sikker på at vi hadde
en ny kandidat som er villig til å tre inn som styreleder og som Steinar har interesse
i å holde seg godt oppdatert om alle utviklingsplaner i byen.
Anne-Sofie stilte gjerne sin styreplass til disposisjon og da blir kassererjobben
ledig.
Toralf foreslo 2 mulige kandidater, Erik Grimsrud og Jan Sollid, som begge kunne
være interessert eller var villig til å stille som styremedlemmer, men ikke som
styreleder. Toralf fikk mandat til å tilby dem plass som styremedlem og som
varamann (begge har etter møtet på forespørsel sagt seg villig, Erik som
styremedlem og Jan som varamann).
Neste styremøte holdes 15. mars 2017 kl 18.30 hjemme hos Anne-Sofie
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