Bølingshavn Vel
Referat fra årsmøte 9. juli 2011
på Svanen
Styrets leder Jan Storehaug ønsket velkommen og beklaget at det av forskjellige årsaker ikke har
vært noen aktivitet i styret det siste året.
Han viste til forskjellige tiltak han mente vellet burde beskjeftige seg med i det kommende året.
Spesielt opprydding i buskas og kratt på eiendommene langs veien.
Marianne Berrum mente at kanskje det primært burde være de respektive grunneiere som burde
holde orden på sine egne eiendommer og man ble enige om å gi en oppfordring om dette.
Den store pilen på Ryboms eiendom ble nevnt. Jones presiserte at dette er en gammel og
veldiskutert problemstilling og som nå ikke er et vel-tema. Christian Fredrik Rybom viste til at
dette hadde vært en sak tidligere og noe som i så fall måtte tas opp med Pål Magnus Rybom som
eier og Pål Rybom. Kommende styre skulle eventuelt gjøre en slik henvendelse.
VALG
John L. Jones som har vært styremedlem opplyste at han pga han engasjement med
reguleringsplan arbeidet fant det riktig å ikke delta i styret.
Storehaug tilbød seg å fortsette ett år til som leder.
Jones foreslo Steinar W. Næss som ny styreleder.
Næss sa seg villig til dette, men ville i så fall da gjerne ha med seg Anne Sørensen og Leif
Bjercke som satt i tidligere styret, samt Nils Baggerød og Magnus Jones. Sistnevnte for å
engasjere den yngre generasjon og som ansvarlig for Bølingshavn nettsiden som han har laget.
Storehaug fremkom med en rekke argumenter med henvisning til at John Jones kanskje hadde
en ”skjult agenda”. Jones påpekte at han nettopp hadde meddelt at han ikke fant det riktig å delta
i styret.
Jorunn Hegdahl foreslo at Storehaug også ble med i det nye styret.
Forslaget ble vedtatt. Det nye styret består av:
Steinar W. Næss, leder.
Leif Bjercke, kasserer
Anne Sørensen
Nils Henrik Baggerød
Magnus Jones
Jan Storehaug

934 33 385
915 34 455
976 53 149
908 47 275
922 22 345
975 12 077

steinar@vendo-norge.no
leif.bjercke@azelis.no
an-so3@online.no
nhb@lifi.no
magnus@jones.no
storehaug@gmail.com

HAVNEREGULERING
John L. Jones orienterte om det pågående arbeid med reguleringsplan for havneområdet.
Planen utarbeides av Jones og Arild Aaserud ved landskapsarkitekt Per Andre Hansen.
Aaserud har lansert forslag om å bygge ny butikk på bensinbrygga og rive butikken og bygge nytt
større bygg med 6 leiligheter samt parkeringshus for ca 30 biler inn i fjellet bak.
I tillegg ny lang flytebrygge ut fra bensinbrygga.
Planen vil omfatte hele havnen og alle strandeiendommene.
Foreløpig er arbeidene i den forberedende fase med konsekvensutredninger og
bakgrunnsutredninger.

Så snart nødvendige tilbakemeldinger foreligger fra offentlige myndigheter vil det utarbeides et
konkret forslag og Jones/Aaserud vil foreta avklaringer direkte med de respektive grunneiere og
det vil også bli innkalt til et orienterende møte for vellets medlemmer og andre interesserte der
man vil bli oppfordret til å komme med innspill man måtte mene ville være positivt for havnen og
planarbeidet. De som allerede måtte ha innspill oppfordres til å oversende disse til Jones.
Videre saksgang vil bli at det oversendes et endelig planforslag til kommunen som foretar en
førstegangsbehandling og deretter legger saken ut til offentlig ettersyn/høring, der grunneiere,
naboer, vellet, diverse offentlige instanser osv kan komme med merknader.
Disse samles og behandles av kommunens administrasjon som så legger innstilling frem for
bygningsrådet (politikerne). Med de endringer som evt blir foretatt vedtas så planen, eller, dersom
det ønskes mer omfattende endringer, legges den ut på ny begrenset høring.
Det fremkom, bl.a. fra Storehaug, en del detaljerte kommentarer om konkrete eiendommer.
Det ble påpekt at hver enkelt grunneier må fremkomme med de ønsker man måtte ha for sin
eiendom. Vellets oppgave er å ta stilling til den helhetlige bruk av havnen.
NETTSIDE
Steinar W. Næss viste spesielt til nettsiden Magnus har laget for Bølingshavn:

www.bølingshavn.no
som det anbefales alle å frekventere.
Her er det generell informasjon om Bølingshavn og det legges ut regattaprogram og resultater fra
seilforeningen.
Det vil nå bli laget en egen del for vellet der det legges ut referater og nytt fra styret, følg med !
KONTINGENT
Vennligst sørg for å betale medlemskontingenten, kr 100,-pr person eller kr 300,- pr familie til:
Vellets konto: 1111.20.21614,
Bølingshavn Vel, c/o Leif Bjercke, Storengveien 8, 1358 Jar.

10. juli 2011
Styret
Referent: JLJ

