KJERRINGVIK-POSTEN
Mars - 2015

Kjære medlemmer !
Kjerringvik Posten på papir er en saga blott, og vi informerer for tiden våre medlemmer via
våre nettsider Kjerringvik.com.
Her legger vi ut årsberetninger, regnskap, budsjett, vaktliste og all annen nyttig og
nødvendig informasjon.
På baksiden her har vi sammen med innkalling og agenda for årsmøte,
samtidig som vi minner om enkelte andre arrangementer i Kjerringvik sesongen 2015.
Med vennlig hilsen
Styret
Kjerringvik Vel & Båthavnforening

Styret har i sesongen 2014/15 bestått av:
Formann:
Sekretær/nestformann:
Kasserer:
Styremedlem:
”
"
"
"
"
"
”

Tina Granerød
David Roberts
Fred Otto Evensen
Per Olaf Larsen
Bent Johannessen
Sverre Hvatum
Linda Augland
Glenn Gustavsen
Jan Gogstad Thorsen
Morten Tveten
Trine Heimdal

(havn)
(havn)
(havn)
(vel)
(vel)
(repr.hytteeiere)
(repr.hytteeiere)
(repr.Kjerringråd)

Hva skjer i Kjerringvik,- datoer du bør huske :

1.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Sted:

Klubbhuset på Fornet, 23. april 2015, kl. 18.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg av møteleder
Valg av referent
Årsberetning
Regnskap/Budsjett
Revisjon av vedtekter
Div. informasjon fra styret
Eventuelle innkomne forslag
Valg

NB! Alle saker som skal behandles på generalforsamling,
også eventuelle kommentarer til foreslåtte reviderte vedtekter, må være styret v/formann i hende
innen 14.04.2015
(Kun skriftlige henvendelser blir behandlet)
Valgkomiteen består av Jørn Østby og Bente Holtan som er i gang med forberedelser til kandidater
for årets valg. Vi har behov for engasjerte folk i styret som ønsker å gjøre en innsats.
Dersom du selv ønsker å gjøre en innsats i styret eller ønsker
å foreslå andre kandidater ber vi om at du tar kontakt med en av de ovennevnte innen 14.04.2015.

2.

DUGNAD i Kjerringvik

Lørdag 9. mai 2015, kl. 11.00.
Som vanlig vil vi det vårdugnaden omfatte både vel- og havnedelen og vi møter opp på Fornet.
Blant annet skal vi rydde og "frisere" Kjerringvik til sommersesongen.
Vi vurderer å avslutte dugnaden ut på dagen med felles grilling på Fornet.
Ta med: Trillebår, rake, spade, hekkesaks, godt humør, etc.

3.

HYTTEEIER-MØTE
Vårt årlige hytteeiermøte vil som vanlig avholdes på klubbhuset på Fornet og tidspunktet er:
Lørdag 18. juli 2015, kl. 11.00

