Bølingshavn Vel - Årsberetning
Kjære Bølingshavn-entusiaster og velmedlemmer
Her følger en kort oppsummering av styrets arbeid siden forrige årsmøte i
Bølingshavn Vel:
STYRET har i perioden bestått av
Steinar W. Næss
Nils Henrik Baggerød
Anne Sørensen
Leif Bjercke
Jan Storehaug
Magnus Jones
Det er avholdt tre ordinære styremøter (konstituerende styremøte etter
valget i fjor, styremøte 02. Juni-12, og møte før Årsmøte 14. juli-12 vil
bli avholdt.
I tillegg er kontakt opprettholdt pr. mail/tlf.
Det ble i våres avholdt møte på Victoria Hotel med Arild Aaserud, John L.
Jones og Tore Andersen vedr. reguleringsplanen. Fra styret møtte Nils
Henrik Baggerød og Steinar W. Næss. Hensikten var å få informasjon om
ulike utbyggingsalternativer og samarbeidsrelasjoner mellom John L. Jones
som selger og Arild Aaserud om kjøper av område rundt butikken. Møtet ble
avholdt i en meget god atmosfære som ga tro på en moderat utnyttelse og at
John L. John kunne sikre den arkitektoniske utførelse. Det har vært hyppig
korrespondanse mellom partene med ulik grad av informasjonsverdi.
Partene vil gi en kort redgjørelse på Årsmøte 14.07. - forhåpentligvis med
"felles penn", og det legges opp til et eget møte senere der partene kan
gå noe mer grundig inn i evt. spørsmål medlemmene måtte ha.
VÅRDUGNADEN ble vholdt Skjærtorsdag 05.04.12 under Nils Henrik Baggerød`s
utmerkede ledelse. Godt oppmøte og servering av bl.a. nyddelige vafler av
Janneke Stelma.
Forøvrig har Bølingshavn Tidende kommet ut med to nr. med Ingerid Bjerckes
spirituelle og informative penn og fine bilder. Dette vet vi blir satt
stor pris på av medlemmene.
Bølingshavn Ærespris er gjeninnført og blir delt ut på fk. Årsmøte.
Barneleker er gjenninnført og starter kl. 1800 på "Ype-jordet". Håper på
godt oppmøte. Morsomme leker og velsmakende premier!
Det vil bli noen utskiftninger i styret med tanke få i sterkere grad å
engasjere den yngre generasjon.
Med de beste ønsker om en god sommer!
Sees 14.07.-12
Steinar Wangensteen Næss
PS: Følg gjerne med på våre hjemmesider www.bolingshavn.no

