Møtereferat – Årsmøte Tømmerstø Velforening 2019
Dato/tid: 27.03.2019, Klokken: 20.00- 21.00
Deltagere: Frank Tønnesen, Jenny Echholt, Eirik Ødegård, Trude Fredriksen og Marte C. Almås

Sak

1.0

Referat

Godkjenning av agenda og saksliste
Agenda og saksliste ble gjennomgått og uten kommentarer.

2.0

Godkjenning av Årsberetning
Styret i 2018 har bestått av 5 personer;
-

Frank Tønnesen. Leder for 9 året, totalt 13 år
Trude Fredriksen. Nestleder og referent, totalt 13 år
Jenny Echholt. Kasserer, totalt 16 år
Eirik Ødegård. Styremedlem og hjemmesideansvarlig, totalt 3 år
Marthe Almås. Styremedlem, totalt 1 år.

I tillegg til Årsmøtet, ble det avholdt 1 styremøte i 2018, samt noe møteaktivitet per
mail. Styret har i tillegg hatt diverse treff i forbindelse med Vellagsarrangementene.
Styrets arbeid og aktiviteter i 2018;
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.0

Skidag på jordet ved Grendehuset
Ryddedugnad i mai
Juletre-orientering
Fakkeltog nyttårsaften
Juletrebrenning i januar
Årsmøte i mars
Styremøte virksomhet; 1 styremøte, årsmøte og diverse mail/telefonvirksomhet
Gjennomgang/inspeksjon av lekeplasser og lekeapparater (årlig)
Hadde lekkasje i vannledning ved skøytebanen, så vannledningen ble byttet ut og
vannmåler installert.

Gjennomgang -og godkjenning av Årsregnskap
Velforeningen hadde 48 betalende medlemmer i 2018, som er en liten nedgang fra
foregående år. Per 21/3 hadde 37 stk betalt års-kontingenten. Vellaget har en
sunn økonomi og med mulighet til å arrangere aktiviteter for beboere, samt å gjøre
mindre nødvendige/ønskede oppgraderinger i nærområdet.
Vi har for tiden ingen sponsor-samarbeid, med unntak av Xpressprint, som trykker
flyers ifm arrangementer.

4.0

Godkjenning av videre planer og budsjett for 2019
Budsjettet for 2019 ble gjennomgått og godkjent.
Forventede utgifter for 2019 inkluderer mat ifm dugnad/fakkeltog /juletre-brenning,
nettleie (Agdernett) og medlemskap i Randesund Bydelsråd = tot. 5.300,I tillegg budsjetteres det med 6.000,- i utlegg ifm årlige barne/ungdoms
arrangement.
Forventede inntekter fra planlagt barne/ungdomsarrangement og kontingentinntekter er på kr 15.500,1

Møtereferat – Årsmøte Tømmerstø Velforening 2019
Nærmiljømidlene på kr 10.000,- som Velforeningen mottok i 2017 har av styret og
beboerne sammen vurdert hvordan de best kan brukes til et godt nærmiljøtiltak.
Valget falt på å oppgradere badefasilitetene ved Hokksvann ved å investere i en
flytebrygge og et stupetårn.
Medlemmer av styret har vært i kontakt med grunneier, som i utgangspunktet er
positiv til forslaget, men som videre informerte om at Kommunen har noen planer
for området. Dermed må vi avvente hva som kommer ut av disse planene før vi
foretar oss noe konkret.
Det vurderes videre å arrangere en temakveld om dyrelivet i Randesund, samt
arbeidet som gjøres for å tilrettelegge for en sunn sjøørretbestand i områdets
bekker og vann. Foredragsholdere vil være Zoolog Eldar Wrånes og Bengt Øyvind
Daatland i Randesund Bekkelag.
5.0

Inkludering av Holteåsen og Fidjeåsen i Tømmerstø Velforening
Temaet hvorvidt Holteåsen skal inkluderes i Tømmerstø Vellag har blitt diskutert
blant styremedlemmene de siste par-tre årene og det har tidligere blitt konkludert
med at boligfeltet måtte få «satt seg litt» og videre at Holteåsen måtte stille med en
representant i styret ved en eventuell innlemming. Dette av kapasitetsmessige
hensyn.
Marte Christina Almås fra Bordalssvingen meldte sin interesse for en plass i styret i
2018 og Holteåsen ble dermed inkludert i Tømmerstø Velforening.
Styret vil videre ta opp dialogen med Fidjeåsen Velforening for ny vurdering av en
sammenslåing mellom de to velforeningene.

6.0

Status Lekeplasser, vårdugnad og våraktivitet
o

o
7.0

Den årlige inspeksjonen av lekeplassene ble gjennomført uke 13. Det mangler
litt sand på flere av lekeplassene, de fleste lekeapparatene trengs smøres opp
og noen mindre oppgraderinger bør gjøres ifm den årlige vårdugnaden. Videre
er det en del større trær med knekte grener som vi må be Kommunen om
hjelp til å fjerne.
Dato for årets vårdugnad ble satt til mandag 13 mai, fra 17.00-19.00.

Eventuelt
Ingen nye saker ble meldt inn/behandlet under Årsmøtet.
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