Styremøte 29.11.2018 - referat
Til stede: Toralf, Erik, Ingar, Kari, Anne-Sofie, Jan
Etter trivelig oppvarmingsprat med Nordlandslefser og kaffe ønsket Toralf velkommen til
årets julemøtet på biblioteket.
Konklusjoner / aksjoner:
1. Referat fra forrige møte:'
Hjemmesiden - Linda trenger mer engasjement rundt hjemmesiden vår, gjerne
kommentarer og innspill.Ansvar alle
Vi må finne en som kan vedlikeholde hjemmesiden ved siden av Linda. Ansvar Toralf
Styremedlemmer gir sine kommentarer til styrereferater innen en uke. Deretter kan
referatet legges ut på hjemmesiden. Ansvar Linda
Link til HBVs hjemmeside bør inn på kommunens hjemmeside Ansvar Jan
Vi følger ikke opp vedlikehold rundt Døveskolen nå.
Referatet godkjent.
2. Oppdatering Hagemannsprosjektet v/ Toralf:
- Badebrygge for "Damer i fri flyt" er nesten ferdig
- Backersrådet har bevilget 1 mill til ballbinge/badebrygge.
- Noah har bevilget 300.000 til prosjektet
Prosjektet er delt i 4 delprosjekter ( i tillegge til damenes brygge)
- Badebrygge: Toralf Cock ( leder) + Ingar Aas-Haug
- Ballbinge: Nils Ørum ( eller annen fra Lions, leder) + en fra Rotary
- Paviljong: Jan Sollid ( leder) +Anne Tryti + Birgitte Vildalen
- Parken forøvrig: Barbro Aas + Erik Grimsrud
Det lages egne planer for hvert delprosjekt. Toralf vil koordinere og følge med på
overordnet nivå.
3. Økonomisk status:
6900 kr innbetalt i medlemskontingent - mer enn det doble av fjoråret. Noen få har ikke
betalt og blir fulgt opp.
Utgiftene er under kontroll
4. Strategi og aktiviteter
- HBV er i positiv utvikling, vi er mer synlig i media, Hagemannsprosjektet vil gi oss
ytterligere PR og vi må ha mål om å bli minst 100 medlemmer.
- Vi bør konsentrere oss om å gjøre Hagemannsprosjektet til en ubetinget suksess og ikke
påta oss andre, krevende oppgaver nå.
Videre ideer:
- utnyttelse av jernbanelinja sørover, turvei helt til Fekstad. Ideskisse til neste møte. Ansvar
Ingar.
- utvikling av Langøya, ideer til småbåthavn / egen øy. Kan bli en riktig fin perle i vårt
område.
- byens forskjønnelse - bør vi engasjere oss mer i utvikling av sentrum - i dag virker det
som det ikke eksisterer noen retningslinjer og oppfølging mht utforming av bygninger, bruk
av farger, bygningsrekalme, plakater i gatene, utemiljø
- vi inviterer medlemmene til å komme med ideer til hva HBV skal engasjere seg i etter
Hagemann. -

5. Årsmøte
13 eller 20 mars - Ingar melder tilbake om kommunestyremøte og Jan bestiller passe
møterom på biblioteket.
Foredrag på årsmøtet - alle tenker gjennom engasjerende tema og foredragsholder, gjerne
noe friskt og framoverrettet.
Noen aktuelle temaer:
- Videre byutvikling, sentrumsplaner ( kommunen eller Hstr Utv)
- Hvordan går det med estetikk, bykultur når alt skjer på disp.
6. Mulige endringer i styre.
Kari, Anne-Sofie, Toralf og varamenn er på valg.
Vi oppfordrer medlemmene til å bli med i styret.
Alle medlemmene oppfordres til å verve et ekstra medlem.
HBV bør ha kvinner i styret.
Vår oppvakte leder overrakte lefse som julegave til alle styremedlemmene.
Neste styremøte torsdag 31.1 eller 7.2.2019

