Bølingshavn Vel

Referat Årsmøtet, Svanen, lørdag 13. juli 2013 kl 1900
1) Orientering om bøyer i bukten
- Bølingshavn Vel (BV) har forsøkt å innhente en oversikt over alle som p.t. har bøye(er) i
havnen, men det har vanskelig latt seg gjøre å få en fullstendig oversikt.
- BV er av den oppfatning at det ikke må legges ut flere bøyer i bukten før en reguleringsplan
foreligger.
- Det bemerkes at det ikke er fritt frem å legge ut bøyer da dette kan gå ut over alle ved en
evt. endring i en ny reguleringsplan.
2) Orientering om byggefeltet ved Jørn Hokholt
- Jørn Hokholt (JH)orienterte at byggefeltet på fjellet i Bølingshavn vil bestå av 36 tomter
som snarlig vil bli lagt ut for salg. JH opplyste videre følgende:
- Tomtene er regulert for eneboliger med boplikt, og vil være i størrelsesorden 560 kvm til
1,2 mål, og vil koste mellom 1,2 MNOK og 2 MNOK.
- Ingen tegninger er inkludert i prisen når man kjøper tomt, og man må ikke bygge innen en
viss periode fra man kjøper tomten.
- Det følger ingen klausuler om hvordan bebyggelsen skal fremstå, men det følger visse
begrensinger som fremgår av reguleringsplan.
- Tomtene vil bli solgt uten båtplass, men JH opplyste at de håper å få til en løsning i
Korshavn.
- JH bekreftet at planene om å kunne tilby båtplasser i Bølingshavn er trukket tilbake. Johnny
Jones konfronterte JH imidlertid med at det fortsatt ligger inne et innspill i forbindelse med
reguleringsplanen der han hevdet det burde lages bryggeanlegg med min 100 plasser.
- JH ble ved flere anledninger under møtet konfrontert med planene om utvidelse av
båtplasser i Bølingshavn, og bekreftet hver gang at planene om båtplasser i Bølingshavn er
«forlatt», og at det heller ikke i fremtiden vil arbeides med å kunne tilby båtplasser i
Bølingshavn.

3) Regnskap ved Leif Bjercke
- Det er overskudd og solid drift i BV
- Regnskapet for 2012/2013 viser:
Inntekter
Kontingenter 4 900
Velfest
2 307
Renter
62
Sum
7 269
Utgifter
Strøm
Utlegg
Sum

3 119
2 000 (Utlegg Jan Storhaug 2011)
5 119

Overskudd

2 150

Pr. 31.05.2013
Bank
30 576,25
Kasse
13 596,00
Sum
44 172,25
4) Valg
- Steinar Næss fratrer som styreformann og Nils Henrik Baggerød tiltrer som ny
styreformann.
Følgende styre ble valgt:
Nils Henrik Baggerød (Styreformann)
Leif Bjercke (Kasserer)
Steinar Næss
Petter Bjørnebye
Magnus Jones
Jan Storehaug
Einar Heggedal
Jannecke Stelma
Valgkomité:
Steinar Næss (Leder)
Johan Ditlev-Simonsen
Thomas Andersen
5) Fastsettelse av kontingent
Kontingenten ble fastsatt til samme sum som i fjor; NOK 100 per pers og NOK 300 per familie

6 Eventuelt
- Søppelcontainere
Forslag om å flytte containere inn mot fjellveggen. Dette avklares ifb med reguleringsplanen.
- Veltavle på bryggen
Tavlen bør rehabiliteres og styret ser nærmere på dette.
- Orientering ang reguleringsplan ved Johnny Jones
Foreløpig holder man på med konsekvensutredning. Det blir avholdt et eget
orienteringsmøte vedr. reguleringen når det foreligger konkrete forslag som kan vurderes.
- Nye utemøbler
Det er ingen konkrete forslag til utemøbler som foreligger, men BV vil kunne bevilge midler
til dette.

