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Innkalling til

Årsmøte i Herstad Vel
Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00
i Låven på Fagertun
Herstad Velforening har gleden av å invitere til Årsmøte i Låven på Fagertun. Vi har innledet et
samarbeid med Fagertun slik at våre møter heretter kan finne sted der. Vi håper du vil sette av tid
til Årsmøtet slik at du kan få med deg nyttig informasjon fra kommunen og en spennende
«Historisk vandring» ved Terje Varpe.

Agenda
1. Åpning v/ leder
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding v/ sekretær
4. Regnskap v/ kasserer
5. Fastsettelse av kontingent for 2018
6. Innkomne saker
7. Valg av styre
8. Representanter fra kommunen vil bl.a. informere om
 Status om planene for ny skole i Labakken
 Planer for de gamle skolene og skoletomtene
 Status om ny fastlandsforbindelse
 Status om kommunesammenslåingen
9. «Historisk vandring» ved Terje Varpe.
Terje vil ta oss med tilbake i tiden og informere om hvordan det så ut og var i
kretsen vår i gamle dager. Du vil garantert lære nytt om nærmiljøet vårt.
10. Trekning av dagens gevinster
Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 2. februar 2017.
Send ditt innspill til post@herstadvel.no.
Utlodning med mange fine gevinster og salg av kaffe/te/mineralvann og noe å bite i.

Velkommen!
Nå har du sjansen! Herstad vel søker engasjerte mennesker!




Har du en sak, stor eller liten, du brenner for?
Eller er du bare rett og slett opptatt av ditt
nærmiljø, og hvordan vi har det?
Har du lyst til å sitte i styret?

Valg av nytt styre skjer på årsmøtet den 16. februar.

Kan du tenke deg å være med?
Ta kontakt for en uforpliktende prat!
Catherine Ranke,
tlf: 92092404 | catherine.ranke@me.com
Ellen Wold Evensen
tlf: 91163676 | elwoev@online.no

Velkontingent 2017
27. januar 2017

HERSTAD VEL ARBEIDER FOR DITT NÆRMILJØ!
STØTT DETTE ARBEIDET VED Å BETALE
KONTINGENTEN FOR 2017!
Om Herstad Vel:
 Er en solid bærebjelke i lokalsamfunnet og ivaretar nærmiljøet ditt.
 Er en viktig høringsinnstans for kommunen i nærmiljøsaker - ikke
minst ifm plan- og bygningsloven.
 Representerer alle innbyggere i kretsen og har naturlig nok større
påvirkningskraft enn deg som enkeltperson.
 Jobber for best mulig lokalmiljø.
 Har et godt samabeid med Herstad skole.
 Leier ut telt, benker og bord til svært gunstige priser til betalende
medlemmer.

Håper du også vil være medlem!

Vi takker på forhånd for din innbetaling.
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Kontingent i Herstad Vel er frivillig, men vi
håper at flest mulig ønsker å betale.
Husk å oppgi navn og adresse ved innbetaling!

Herstad Vel
v/ kasserer Therese Firing Moen
Øvre Smidsrødvei 30, 3120 NØTTERØY
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