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Sak 3: Årsmelding 2016 Nøstet, Verftet og Klosteret Velforening
Nøstet Verftet og Klosteret Velforening (NVK Vel), dekker området nedenfor Klosteret fra Vestre
Muralmenning til Georgernes Verft. Det ble holdt årsmøte for NVK Vel 14. mars 2016, hvor styre
ble valgt med få endringer fra forrige år:
 Gisle Andersen, gjenvalg - Leder
 Anne Helene Søyseth, gjenvalg
 David Lovret, gjenvalg
 Odd Skudal, gjenvalg
 Øystein Bruvik, gjenvalg
 Cathrine Gravdal, gjenvalg
 Truls Larsen, gjenvalg - vara
 Maria Udd, ny - vara
På årsmøtet ble Odd Skudal også hedret med blomster og plakett som takk for lang og utrolig flott
tjeneste for velforeningen og nabolaget. Odd trådte ut av styret i løpet av 2015 etter mange års
engasjement.
Det er holdt styremøter månedlig gjennom 2016, med unntak av sommermånedene.
Styremedlemmer har også representert velforeningen i en rekke møter i paraplyorganisasjonen
BergenByLiv, en paraplyorganisasjon for velforeningene i byen og andre som er engasjert i livet i
Bergen Sentrum. Vi oppmuntrer alle engasjerte Nordnesbeboere til å delta i åpne møter og
arrangementer i regi av BergenByLiv som gjør en viktig jobb for fellesinteressene til alle oss som
bor i Bergen sentrum.
Hovedfokus
Arbeidet til velforeningens styre har også gjennom 2016 vært planprosessene for de to tomtene
Dikkedokken Nord/Kjødetomten og Dikkeokken Syd/Berstadtomten. Vi startet året med et stort
nabolagsmøte den 29. februar på Sardinen, USF, hvor tema var utbyggingsplanene for de to
nevnte tomtene. Det var virkelig god oppslutning om møtet, og et flott engasjement fra mange
beboere og andre engasjerte i prosessene. I tillegg til gjennomgang av status i prosessene ved
styreleder Gisle Andersen, holdt også Ivar Vogt ved kulturhuset USF innlegg om USF sine ønsker
for nabotomtene sine. I høringsrunden til Dikkedokken Nord kom det inn rundt 100 merknader, noe
som viser at dette er prosesser som virkelig engasjerer bredt og stort.
Innspill og reaksjoner fra møtet har styret også tatt med i det videre arbeidet med planprosessene.
I tillegg til en grundig merknad i forbindelse med høringsrunden for Dikkedokken Nord, har
representanter for styret blant annet møtt de fleste partifraksjonene i bystyret for å belyse
prosessene fra beboernes ståsted. Styret følger altså begge den nevnte planprosessene tett, og
etterstreber å spre nyttig informasjon på en effektiv måte til riktig tid til alle interesserte beboere.
Hovedkanal for informasjon er NVK Vel sin egen nettside, nvk-vel.no, Facebook, samt årsmøte og
andre nabolagsmøter ved kritiske tidspunkter i prosessene.
Andre hendelser og arrangementer
Vårdugnad ble avholdt den 7. mai, og mange naboer gjorde en flott innsats for å rydde, koste,
plante og pynte opp i nærmiljøet vårt før 17. mai og sommer. Dette er en hyggelig begivenhet som
vi håper enda flere vil slutte seg til ved neste mulighet. Etter dugnaden ble det holdt en hyggelig
gatefest med grilling ved Verftsplassen.
Gjennom 2016 ble flere beboere i området knyttet til bossnettet etter hvert som kapasiteten ble
avklart. NVK Vel hadde noe dialog med BIR i forkant av dette, og fikk anledning til å komme med
innspill til utvidelsen.
Den 3. desember ble det arrangert Julemarked på Klosterplassen og på Klosterhagen Hotell, og
NVK Vel var blant mange bidragsytere til et flott arrangement. Marked, tenning av julegran og
sang av Nykirken Barnekor og mye mer skapte hygge og god stemning på Klosterplassen.
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Sak 6:
Valgkomiteens forslag til nytt styre I NVK 2017 - 2018
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•

Gisle Andersen (Leder)
David Lovret
Øystein Bruvik
Anne Helen Søyseth (Økonomi)
Truls Larsen
Maria Udd (vara)
Ragni Stoltenberg ny

Forslag til ny valgkomite: Cathrine Gravdal

Bergen 26. April 2017
Med vennlig hilsen
Jan Jenssen
Valgkomite

