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Til medlemmer av Helvik Vel                                                                         Hellvik  21.05.12. 
Helvik Vel: Dagsorden til ekstraordinært årsmøte for 2012 

– nærmiljøanlegg/ballbinge 
Ekstraordinært årsmøte i Helvik Vel: 
 

Mandag 11. juni 2012 kl. 19.00 på Hellviktangen Gård og Kunstkafe.  
Dagsorden: 

1. Åpning 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Valg av møteleder 
c. Valg av referent 
d. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen  

 
2. Årsregnskap 2011 

Revidert regnskap deles ut på årsmøtet, se også www.helvikvel.org. Kort orientering 
om hovedtrekk i regnskapet.  

Styrets forslag til vedtak: ”Revidert regnskap godkjennes”. Avstemming. 
 

3. Opprusting av lekeplassen i Rugdefaret(bygging av ballbinge ). Se 
saksopplysninger i vedlegg, Amta 21.mai 2012, samt www.helvikvel.org.  

      Orientering om bakgrunnen for styrets forslag til vedtak. Spørsmål og svar.  
 

Styrets forslag til vedtak: ”Ballbingen bygges i 2012. Det avsettes kr 421 000 i 2012 til 
forskuttering av ballbingen. Tilskudd til ballbingen søkes så raskt som mulig (tippemidler 
og merverdiavgiftskompensasjon), noe som .medfører at antatte reelle utgifter for Helvik 
Vel er ca. kr 136 000 til 220 000 kr. Pengegaven fra Hellvik- Helvikskog Kloakklag 
brukes i sin helhet til dette formålet. Egen beretning om ballbingeprosjektet herunder 
kostnadsbilde legges fram på årsmøtet for 2013”.  
 
Avstemming. 
 
4. Eventuelt 

 
5. Orienteringssak: Moloberetning fra molorepresentanten Wilhelmsen(Legges ved 

innkallingen etter ønske fra det ordinære årsmøtet avholdt 26.april 2012).  
”Vedr. moloen så hadde vi en grundig dugnad med godt oppmøte i 2011. Den omfattet 
reparasjoner av treverket, støping av nytt dekke ytterst på piren, plassering av bøyer/moringer 
på nordsiden, fjerning av stein langs sørsiden foruten nødvendig vedlikehold. 
Det blir også dette året nødvendig med noe reparasjon utover vanlig vedlikehold; mindre 
skade på trevirket, legge treplatning oppå det støpte dekket ytterst, justering av moringene på 
nordsiden og gjenopprette gjestebøyene. 
Når det gjelder organisering av båtene som ligger på bøyer utenfor stranden så kan velet 
komme med synspunkter, men kan ikke lage regler for dette. Jeg har forstått det slik at 
kommunen jobber med å lage føringer for denne praksisen. 
Det er for øyeblikket stor pågang på ventelisten for båtplass, ca 20. Det er stemning for å 
utvide moloen med bølgedempere øst- og nordover og samtidig flytte båtene på sørsiden for å 
bedre forholdene for badegjestene. Så lenge vi begrenser oss til totalt ca 50 plasser til beboere 
innen velet vil det neppe skape store trafikkale problemer”. 


