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REFERAT STYREMØTE NR. 4/2014 
 

Tilstede:  Jan Ove Johannesen,  Nanne Roseng, Freddy Pøhner, Anne Lundh, 

 Rolf Gustavsen 

   

Fravær:  Per Åge Sørvik, Henning Lysell, Ragnar Simonsen 

  

Dato:  mandag 26.mai 2014 

 

 

 

Sak nr. Beskrivelse Ansvar 

   
20/2014 Referat fra forrige styremøte 28.april og restanseliste  
 Referatet ble godkjent.  

   
16/2014 Rekruttering til Åsgårdstrand Velforening.  

 Nytt styremedlem; 

Ragnar  Simonsen er rekruttert som styremedlem. Styret er dermed  

endelig komplett. 

 

Stand på Paletten 

For å informere om og rekruttere til foreningen ble det avholdt stand  

Palletten 2 lørdager i mai. Anne og Nanne som stod på standen 

rapporterte om positiv mottakelse og interesse. Flere var usikre på om  

de var medlemmer eller ikke. Det ble også delt ut spørreskjema for å  

få et bredere inntrykk av hva folk i Åsgårdstrand er mest opptatt av. 

Dette skjemaet vil vi bruke videre i vårt arbeid og Anne vil se om det 

kan forenkles noe. 

 

Stand under Åsgårdstrandsdagene 

Det ble besluttet å gjennomføre stand, etter samme mønster som på 

Paletten, under Åsgårdstrandsdagene.»Åpningstiden» vi bli styrt av  

hvor mange som har anledning til å stille. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anne 

 

 

 

 

Jan Ove 
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Sak nr. Beskrivelse Ansvar 
   

21/2014 Kirkens 45 års Jubileum  
 Velforeningen har mottatt invitasjon. Sekretæren sørger for å  

distribuere denne til styret. 
Rolf 

   

22/2014 Dugnad Bakkåsen og «gjengrodde stier»  

 Det var enighet om at behov for dugnad var til stede , men at det nepper 

er realistisk å få nok personell til å stille før ut i september. Konkret 

gjennomføring diskuteres på styremøtet i august. 

 

   

23/2014 Rapport fra dugnad i badeparken.  

 Dugnaden ble veldig bra gjennomført. All ære til alle de som deltok! 

Det er lagt ut bilder op tekst på Velforeningens facebooksider. 
 

   

24/2014 Videre arbeid i.f.m. reduksjon av gjennomgangstrafikk  

 En del sikringstiltak vil bli iverksatt fra høsten. Det er imidlertid  

usikkert i hvilken grad dette reduserer trafikkmengden. Freddy tar 

kontakt med veikomiteen og skisserer opp et forslag for styret. 

 

Freddy 

   

25/2014 Facbookgruppen for Åsgårdstrand Velforening  

 Det ble besluttet å åpne siden, slik at alle kan legge inn innspill og 

komme med kommentarer. 
 

   

26/2014 Forskjønning av området mellom Baker Nilsen og Paletten  

 Området har forfalt de siste årene. Som en start på en «forskjønning» 

vil styret henvende seg til kommunen for å få asfaltert, så tar vi det  

videre derifra. 

Jan Ove 

   

27/2014 Marked i sommermåneden i skolegården  

 Velforeningen har fått henvendelse fra Næringsforeningen og FÅK om 

hvordan vi stiller oss til marked en helg i måneden i sommermånedene. 

Velforeningen er generelt positiv til slike aktiviteter, men har  

dessverre ikke ressurser å bidra med nå.   

 

Nanne 

   

28/2014 Byggesaksprosessen i Kayesgt.4 (Vellet)  

 Styret mener at dispensasjonene gitt i Hovedutvalget for bygg, 

regulering og næring er så omfattende at det ligger utenfor utvalgets 

fullmakt og har klager saken inn for fylkesmannen. 

 

Nanne 

Åsgårdstrand, 26. mai 2014 

 

____________________________ 

Rolf Gustavsen 

(sekretær) 

Neste styremøte; Hos Jan Ove onsdag 25/6 kl 18:00 etterfulgt av 

sommeravslutning med komiteene kl 19:00 

Augustmøtet 27/8 kl.19:00 vil ha utviklingsplan for Åsgårdstrand som hovedtema. 
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Restanseliste pr. 26.mai 2014 

Åsgårdstrand Velforening, Styret. 

 

 
 Sak Beskrivelse Tidsfrist Ansvarlig 

    

24.02.14 Vurdere å nærme seg mer bedriftsmessig regnskapsførsel,  

selv om nåværende praksis fullt ut oppfyller kravet til 

regnskapsføring hos foreninger. Årsmøtet foreslo at  

følgende ble vurdert; 

 

 Bokføringsprinsipp for større investeringer 

 Etablering av inventarliste 

 Benytte noter hvor det er behov for mer utfyllende 

forklaringer (isteden for å basere seg på muntlig 

redegjørelse på årsmøtet) 

 

 

 
 

2.h.å. 

 

 
 

Alle 

 

24.02.14 Vurdere å foreslå for årsmøtet vedtektsendring i.f.m. valg  

av styret. Det ble foreslått å vurdere hvorvidt det er mer 

formålstjenlig med en egen valgkomite i stedet for  

nåværende vedtekts punkt som gjør avtroppende 

styremedlemmer til valgkomite. 

 

 
2.h.å. 

 
Alle 

11/2014 Nettportal/annonnsesalg. 

Det arbeides videre med å øke inntektene ved annonsesalg. 

Nye virkemidler for dette er under vurdering. 

 

1.h.å. 

 

Henning 

12/2014 Kvalitetssikring av velforeningens plikter. 

Det utarbeides en oversikt over hvilke faste oppgaver som 

må gjøres når. 

 

2.h.å. 

 

Jan Ove 

10/2014 Skjulte stier, smetter og gjennomganger  

Vi undersøker om disse kan merkes bedre i kommunens 

kartverk og hvilke krav som stilles til skilters fysiske 

utforming. Deretter skal fysisk merking iverksettes 

 

2.h.å. 

 

Henning 

17/2014 Plan for langsiktig utvikling av Åsgårdstrand  Alle 

    

    

    

    

 

 


