Møtereferat Holmestrand Bys Vel
Møtereferat fra møtet i HBV mandag 7. november 2016 hos Anne-Sofie Rafen.
Tilstede: Steinar Seland, Anne-Sofie Rafen, Kari Johansen, Ingar Aas-Haug og Toralf
Cock.
Linda Hegner Aas-Haug meldte sykdomsforfall.

1. Hjemmeside
Linda har nå utviklet hjemmesiden tilstrekkelig til at den nå kan tas i bruk. Hun
etterspør å komme i gang med å aktivisere og gi den et innhold. Hun ønsker at
styret tar initiativ/beslutning om å formulere hva vi ønsker av innhold og hvem som
kan bidra til det.
Vi kan eksempelvis via hjemmesiden Jarlsberg Avis invitere byens borgere å komme
med forslag og innspill til saker HBV bør engasjere seg i og eventuelt initiere
diskusjonsmøter i byen om temaer som synes å engasjere mange av byens borgere.
Hjemmesiden bør være et av de viktigste punktene på neste styremøte
Beslutning: Steinar fremmer et forslag til hvilke saker som i første omgang bør
legges inn på hjemmesiden og hvem som kan formulere innholdet og med
tidsfrister.
.

2. Roveveien 32A og B

Tilsendt utbyggingsplan for tomten ble vurdert og HBV besluttet å ikke foreta oss
noe.

3. Nye medlemmer
Toralf hadde skaffet 8 nye medlemmer og Steinar 3, til sammen 11 nye
medlemmer.
Det ble besluttet at alle nye medlemmer blir registrert fra og med 01.01.17 og får
tilsendt faktura på kr 100 i januar 2017.
Det oppfordres til å fortsette rekrutteringen av nye medlemmer til HBV.
Toralf nevnte spesielt den negative reaksjonen han fikk på trimsentret Puls da han
prøvde å rekruttere flest mulig av Puls sine medlemmer til HBV. Oppfatningen til de
fleste var at de ikke ønsket å bli identifisert med HBV som de oppfattet som
negativ protesterende mot de fleste forandringer, ordet museumskameratene ble
også benyttet.
Rett eller galt, men dette er dessverre oppfatningen blant mange i byen så vi har
en stor pedagogisk utfordring når vi skal markedsfører vår synspunkter. Det ble
enighet om at når vi fraråder noen tiltak eller planer i byen så bør vi også legge
mye vekt på å få frem hva vi ønsker i stedet og ikke minst hvorfor.
I denne sammenheng ble det også fremmet et forslag å innlede et nærmere
samarbeide med «Næringsrådet» og spesielt Næringssjef Inger Christensen som nå
blir medlem av HBV. Vår rolle skal mere være å engasjere oss i saker som angår

trivsel og byens forskjønnelse i motsetning til næringsrådet som har
næringsutvikling som sin hovedprioritet.
Beslutter forslag: HBV melder seg inn i Næringsrådet og gir Steinar mandat til å
foreta innmeldingen så snart praktisk mulig.

4. Etterbruk av gamle jernbanetrase nord for bysentret.
Saken ble ikke drøftet

5. Dr. Graaruds plass – beslutning om misteltein.
Saken er avsluttet etter at fylkesmannen tillot felling av treet som nå er fjernet.

6. Endring av vedtekter
Toralf har reformulert et forslag ut fra de eksisterende vedtekter fra 2008 hvor
endringen er mer av pedagogisk art med tre unntak.
«Formålsparagrafen er formulert i forkant av vedtektene og ikke som en del av
vedtektene»
«HBV skal bare engasjere seg i sentrumsnære aktiviteter og ikke i andre
områder rundt i kommunen hvor noen også har egne velforeninger».
«Styresammensetningen med ansvarsforhold velges av årsmøtet i stedet for som
nå at ansvarsfordelingen mellom styremedlemmene besluttes i etterkant av det
nye styre»
Innholdet i forslaget som ligger vedlagt ble ikke diskutert, men vil bli tatt opp på
neste styremøte og hvis styret foreslår endringer vil det bli forelagt årsmøtet i
mars 2017.

7. Sparebankkvartalet
Reguleringsplanen vurderes som avsluttet og HBV vil ikke på nåværende tidspunkt
engasjere seg i saken.
Neste styremøte holdes 14. desember 2016 kl 18.30 hjemme hos Anne-Sofie
TC/08.11.16

