
Møtereferat Holmestrand Bys Vel 

Møtereferat fra møtet i HBV onsdag 14 desember 2016 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 6. desember 
Linda viste frem hjemmesiden, hvordan den virket og hadde allerede gitt den noe 
innhold.  
Møtereferater fra styremøter og årsmøter skal legges inn sammen med en alltid 
oppdatert medlemsliste. Steinar tar kontakt med Lita Stefan og ber om bistand for å få 
lagt inn noe om HBV historie i god tid før årsmøtet i mars 2017. Holmestrands historie kan 
dekkes gjennom en link til historien som ligger på kommunens hjemmeside.   
Linda sender en mail til styret med nødvendig informasjon om hvordan komme inn på 
hjemmesiden og hvordan kunne legge inn selv. 

HBV ble meldt inn Holmestrand Næringsforening, NF, av Linda mens styret satt i møtet. 

Medlemslisten oppdateres med gamle og nye medlemmer innen årsskiftet av Steinar. 
Anne-Sofie sender ut krav om medlemsavgift for 2017 til alle i januar 2017 og eventuelle 
medlemmer som fremdeles ikke har betalt årskontingent innen innkalling til årsmøtet får 
en påminnelse om betaling innen årsmøtet. 

2. Behov for justering av vedtektene. 
Alle i styret vurderer formuleringen i eksisterende vedtekter mot justeringsforslaget fra 
Toralf og forbereder egne justeringsforslag til neste møte hvor mulig endring av 
vedtektene kommer opp som egen sak. Planen er å legge eventuelle vedtektsendringer 
frem for årsmøtet i mars 2017. 

3. Offentlig ettersyn av reguleringsendringer i Krana/Hakan. 
HBV hadde ingen innsigelser mot at den nye planen ble vedtatt. HBV ved Steinar vil 
likevel sende et skriv til kommunen hvor de påpeker at å godkjenne reguleringsendringer 
etter at endringene i forkant «ulovlig» er blitt gjennomført er en meget uheldig praksis. 
En slik sedvane reduserer også kommunens tyngde i å «straffeforfølge « andre som følger 
samme praksis.  

4. Nabovarsel Langgata 35, byggetrinn 2 og 3.  
Nabovarsel ser ut til å følge godkjent reguleringsplan. HBV har ingen 
formelle innvendinger mot planen. 

5. Eventuelt. 
Det var ingen saker under eventuelt. 
Neste styremøte holdes 16. januar 2017 kl 18.30 hjemme hos Anne-SofieTC/14.12.16


