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Referat Styremøte  

 
Tilstede: Jan Ove Johannessen, Henning Lysell, Guri Aasen, Nanne Roseng og Marius Them Enger 
med gjest fra Bjørnar Kjær fra ÅRM Åsgårdstrand Revy og Musikkteater.  
 
Fraværende: Tor Austlid, Per Åge Sørvik, Gunnar Lefsaker 
 

Avholdt møte hjemme hos Marius Torsdag 21. November, 2013 
 

1. Julegran tenning.  
Som tidligere år har Velforeningen stått for tenning av Juletreet utenfor Joker og gamle 
Åsgårdstrand Bank. Dette vil igjen skje i år med hjelp fra Kiwanis og Joker som deler ut 
smågodt poser og annet. Musikken er det Åsgården barneskole og Det Frivillige By orkester 
som står for med front sanger, Steinar Birkeland, Einar Winther og Adelita Marie 
Haukelidsæter. 6 Nisser kommer også så bare å glede seg til klokken 1800 den 1 des.  

 
2. Senior Hjelpen: 

Velforeningen ble spurt om og opprettholde sin støtte til Senior Hjelpen noe som vi gjør. 
Senior Hjelpen spør også om hjelp til flere frivillige.  
  

3. ÅRM med Bjørnar Kjær: 
ÅRM mister mest sannsynlig sitt øvelseslokale 1. april neste år og vet nå at Menighetshuset vil 
komme for salg. ÅRM har snakket med Erik Gundersen i helgen. Dette er ett sted som de 
kunne ønske seg å være. De vet at Velforeningen, Hagelaget, Historielaget, Kiwanis er 
foreninger i Åsgårdstrand som også er/kan være brukere og lurer derfor på om  Velforeningen 
er interessert i en dialog om dette? De tenker også at bygget bør kunne være innenfor 
rammen av kulturvern. Årm har bedt om møte med Børre Jacobsen, og vil ta med vårt behov 
til han også. Verlforeningen ønsker videre dialog rundt dette men da med alle foreninger for å 
se om det kan finnes en løsning på dette.   
 

4. Tilbud fra fellesorganisajonen for velsamarbeid. 
Vi takket nei til dette tilbudet da vi mener utgiftene er for store i henhold til hva vi vil få 
tilbake. 
  

5. Film Åsgårdstrandsdagene: 
Velforeningen ønsker å få flere i Åsgårdstrand til å få muligheten til på kjøpe filmen om 
Åsgårdstrandsdagene og har derfor kommet opp med forslag om å kunne tilby denne både på 
posten og i bokhandelen i Åsgårdstrand.  

  
6. Julebrev til ÅPT 

Som tidligere har vi også i år sendt et kort men godt Julebrev til ÅPT for Desember utgave.  
 

Med hilsen,  
 
 

Referent 
Marius Them-Enger, 29/11-13  




