
Protokoll fra årsmøte i Kjerringholmen Velforening 2017 
 

Tid: Lørdag 8. juli kl. 16.00 

Sted: Sletta 

1. Åpning av årsmøtet 

Styreleder Erik Holtan åpnet årsmøtet.  

2. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent uten innsigelser 

3. Valg av ordstyrer og referent 

Erik Holtan var ordstyrer og Linda Meskestad referent.  

4. Regnskap for 2016 

Kasserer Ann Rønning gjennomgikk regnskapet for 2016. Den som ønsket kunne be om å få 

regnskapet til gjennomsyn. Kjerringholmen Vel sine utgifter er i hovedsak knyttet til årsfesten som 

sponses av velforeningen hvert år, i tillegg til noen små utgifter knyttet til vårdugnaden.  

5. Revisors rapport 

Regnskapet har blitt revidert og godkjent av Torbjørn Holtan og Egil Hansen. 

6. Styrets årsberetning for 2016 

Erik Holtan ga styrets årsberetning for 2016 (vedlagt).  

7. Innkomne forslag 

Det ble fremmet et forslag om å anlegge bru ut til brygge som tilhører noen av medlemmene. Styret 

anbefaler medlemmene å kontakte grunneier direkte. Dette ble enstemmig vedtatt. 

Det kom inn et forslag om velforeningen kan be om å få redusert eiendomsskatt for medlemmene 

samlet. Styret er positive og vil undersøke og vurdere saken, eventuelt sammen med Hvaler 

Hytteforening. 

Styret har foreslått å forlenge valgperiode for styrets leder fra 1 til 2 år. Forslaget ble enstemmig 

vedtatt. 

8. Valg 



Valgkomiteen foreslo følgende styre for 2017 

Styreleder: Linda Meskestad for 2 år 

Kasserer: Ann Rønning for 2 år 

Styremedlem: Torgeir Rødseth Pedersen ikke på valg 

Styremedlem: Mona Moengen for 2 år 

Revisorer: Torbjørn Holtan og Ingerid Åsheim 

Valgkomite: Trond Moengen og Øyvind Rønning 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

9. Avslutning 

Vi takket av Erik Holtan som styreleder og Egil Hansen som revisor med vel gjennomført arbeid. 

Velforeningen fikk også skryt for sitt arbeid med å etablere en tursti på holmen. Dette ble løftet som 

et godt tiltak. 

Lørdag 8. juli 

Erik Holtan (sign.) 

Erik Holtan 

 

Linda Meskestad (sign.) 

Linda Meskestad 

 

 


