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REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2019, 

KL. 19:00 – 20:30, SØREIDE UNGDOMSHUS 
  
Referent: Hilde Brandanger Haga 

 

Tilstede: Kåre Voldsund, Ingeleiv Monsen, Per Øyvind Holst og Hilde Brandanger Haga. 

Forfall: Erik Bjerkelund og Eirik Skarsbø 

 

1. Årsmøte 

 
Kåre har utarbeidet utkast til årsrapport. Denne ble gjennomgått i møtet. Alle ser gjennom 

årsrapporten og om det er noe mer som bør utdypes. Innspill sendes på e-post til Kåre. 

Årsrapporten planlegges utsendt til velforeningene ca 1 uke før årsmøtet. 

 

Ingeleiv har utarbeidet regnskap for 2018 og budsjett for 2019 som skal fremlegges på 

årsmøtet. Regnskap inntekt 2017 rettes til 2018. 

 
Følgende er på valg: Leder, sekretær og vara. Hilde og Erik har meldt at de kan tenke seg å bli 

erstattet, mens Kåre stiller til gjenvalg. Per Øyvind og Kåre diskuterer om de skal skifte roller 

slik at Per Øyvind eventuelt kan bli valgt til leder, og Kåre som nestleder. Alle i styret tenker 

på mulige kandidater som kan gå inn som sekretær og vara. Hilde sender også egen e-post til 

alle velforeningene for å be om innspill til mulige kandidater. 

 

Grimstad reguleringsplan er nå lagt ut til ny høring (se sak 2). Kåre vil derfor høre med Arne 

Matthiessen om han har anledning til å stille på årsmøtet og informere om endringene i 

planen. Dersom det passer for Arne vil første tid av årsmøtet bli benyttet til denne 

informasjonen før selve årsmøtet begynner. Eventuelt vil Kåre informere litt om endringene 

på slutten av årsmøtet under eventuelt. 

 

Styret møter 15 min før møtestart. Per Øyvind tar med twist og kaffe (traktes på 

Ungdomshuset). Hilde tar med teposer. 

 

2. Grimstad reguleringsplan 
 

Kommunen har nå sendt ut planen på ny høring med høringsfrist 26. mars 2019. Alle i styret 

gjennomgår endringene i planen. Dersom vi har noen punkter vi ønsker å kommentere 

innkaller Kåre til nytt styremøte den 5.mars. Dette for at vi skal være best mulig forberedt og 

kunne få avklaringer fra Arne Matthiessen dersom han kan presentere endringene i anledning 

årsmøtet. Videre plan blir å avholde styremøte førstkommende uke etter årsmøte for å 

ferdigstille kommentarer som OfS eventuelt ønsker å sende inn. 

 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/kunngjoring-160341
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Per Øyvind har undersøkt nærmere mulige steder som er egnet for ballbinge. Det eksisterer 

bl.a. en ballbinge ned mot Stamsneset som bør undersøkes nærmere sammen med eier. 

Eventuelt kan OfS sende inn et generelt innspill med ønske om ballbinge. 

 

Som aksjon fra forrige styremøte har Kåre sendt henvendelse til Fylket og bedt om 

finansiering av utbedring av Grimstadveien for det veistrekket ytterst på Grimstad hvor VA nå 

skal etableres. Det ble bl.a. bedt om å samordne utbedring av dette veistykket samtidig med 

nedlegging av VA. VA-etaten og Planavdelingen ble kopiert på henvendelsen. 

 

3. VA Grimstad  
 

Ingen ny status. 

 

4. Økonomi 

 
Flere medlemskontingenter har blitt betalt og per 31,januar var beholdning på OfS sin konto 

på NOK 35971,- 

 

5. Eventuelt 
 

Per Øyvind hører med kommunen om det er planlagt noen endringer i kjøremønster forbi 

Søreide ifm planarbeid for Ungdomsskolen. OfS ønsker i så fall å sikre at nytt kjøremønster 

ikke får uheldige utfall. 

 

 

6. Neste styremøte 
 

Neste styremøte blir tirsdag 5.mars kl 19 ved behov (ref sak 2) - Kåre booker Ungdomshuset. 


