Referat fra styremøe 11.05.2015 kl. 18.00 hos Wenche
Tilstede: Jarle Padøy, Jam Thomas Rosnes, Erik Jarlsby, Einar Iversn og Wenche Rygh
Sak 1. Godkjenning av referat
Ingen kommentarer til referatet.
Sak 2. Status økonomi
Erik har fått alle nødvendige dokumenter fra tidligere kasserer og venter nå på en signatur
fra forrige styreleder i forbindelse med bankfullmakt. Foreningen har god økonomi, en del
kontingenter fra fjoråret er kommet inn og kontingenter for inneværende år begynner og å
komme. Jarle sender ut en påminningsmail til alle velforeningene at kontingent
betalingsfristen er 01.08.15.
Aksjon: Jarle
Sak 3 Allmøte høsten 2015
Allmøtet blir tirsdag 25.august på Quality Hotel Residence i Sandnes. Dette er avklart med
politikerne. Følgende politikere stiller i møtet:
Ordfører Stanley Wirak, A
Varaordfører Pål Morten Borgli, Frp
Thor Magne Seland, H
Signe Nijkamp, Krf
Tove Frantzen, V
Magne Håland, S
Jan Refsnes SV
Jacob Grude, PP
Einar Knudsen vil være møteleder, og hovedtemaet vil være knyttet til den nye
hyttepolitikken i Sandnes kommune. Jarle vil ha møte med Einar for avklaring av
temaspissing og Erik vil oversende til Jarle, sine innspill fra tidligere diskusjoner. Det er
ønskelig at hver politiker starter med et innlegg om sitt syn på hyttepolitikken. SHF er
opptatt av at hytten kan være et samlingssted for storfamilien så spørsmålet blir hvordan
det kan tilrettelegges for det! I tillegg vil Erik forberede et avisinnlegg til sommeren, som vil
bli sendt styremedlemmene for kommentar før det sendes avisen. Jarle avklarer i samråd
med Einar K. hvorvidt møtet skal være åpent eller kun for foreningens medlemmer.
Aksjon: Jarle, Erik
Sak 3 b Kommentar til kommuneplanen
Kommuneplanen skulle ikke i utgangspunktet vedrøre hytter, men det er likevel foreslått
endringer i planens ordlyd bl.a vedrørende terrasser og parkering. Erik har laget
kommentarer til dette som Jarle tar inn i en uttalelse som sendes inn 12.mai, som er fristen
for høringen. Jan Thomas legger ut kommentarene på vår hjemmeside.
Aksjon: Jarle, Jan Thomas

Sak 4 Arbeidsgruppe vann og kloakk
Einar redegjorde for møtet som var blitt avholdt i gruppen, der ulike syn kom til uttrykk.
Saken er egentlig todelt:
- Tilknytning til hovedanlegget
- Desentrale anlegg
For mange kan det medføre for store kostnader å knytte seg til hovedanlegget.
Arbeidsgruppen vil søke å få politisk gjennomslag for en oppmykning av dagens situasjon slik
at desentrale anlegg kan bli et alternativ der det ikke er praktisk med tilknytning til
hovedanlegget. Gruppen jobber videre og vil ha en innstilling til styret over sommeren.
Ingen garanti for at denne blir enstemmig.
Sak 5 Avløpsløsning Breivik
Den opprinnelige løsningen for Breivik, med tilbakepumping til hovedanlegget ble for
kostbar og for vanskelig å gjennomføre, og kommunen foreslo derfor slamavskiller og avløp
til fjorden på 25 meters dybde. Breivik Velforening protesterte på dette, med krav om at
opprinnelig plan måtte gjennomføres, subsidiært at utslippet måtte gå til 100 meters
vanndyp. Kommunene opprettholdt løsningen med slamskiller, men forlenget utløpet av
utslipp til 40 meters dyp. Breivik Velforeninmg besluttet under sterk tvil å avstå fra videre
anke.
Sak 6 Arbeidsgruppe kommuneplan/hyttepolitikk
Jarle hadde ikke fått gjort noe med den saken på grunn av reisefravær, men vil ta kontakt
med tidligere medlemmer så snart som praktisk mulig.
Aksjon: Jarle
Sak 7 Eventuelt
Neste styremøte blir hos Erik Jarlsby, Gauselvågen 54, mandag 17.august 2015 kl. 1800
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