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ÅRSBERETNING 2014
Styret har i 2014 bestått av:
Jan Ove Johannesen – Leder
Henning Lysell - Kasserer
Ragnar Simonsen
Freddy Pøhner

Per Åge Sørvik
Nanne Roseng
Anne Lundh
Rolf Gustavsen - Sekretær

Foreningen har 5 komiteer:
Togkomite – Leder Gunnar Lefsaker
Badeparkkomite – Leder Trond Skår
Nettportal – Leder Lisbeth Ramde

Ski komite – Leder Gunnar Lefsaker
Trafikk komite – Leder Carl Otto Kielland

Regnskap 2014;
I år har vi et positivt årsresultat på kr.32.362. Egenkapitalen har økt til kr.166.120
Regnskapet er godkjent av revisor.

Medlemmer;
Antall betalende medlemmer i 2014 var 376. Medlemstallet for 2013 var 244 og for 2012 var det 278. Et høyt medlemstall
er viktig siden det påvirker foreningens gjennomslagskraft og gjennomføringsevne.
Aktiviteter Styret:
Velforeningen har hatt 11 offisielle styremøter og behandlet 56 protokollerte saker. I tillegg har styret hatt møte med;
 Ordføreren vedrørende utviklingsplan for Åsgårdstrand
 Plansjefen vedrørende arealplan for Åsgårdstrand
 Ordfører, Administrasjonssjef og Teknisk sjef for dialog og veiledning
 Åsgårdstrands politikere og andre interesserte politikere om utvikling av Åsgårdstrand
 Næringsforeningen Åsgårdstrand for dialog om samarbeid vedrørende utvalgte saker
Foreningen har deltatt i de innledende møtene for julemarkedet. Tradisjonen tro, bidro foreningen i samarbeid med
Kiwanis og andre lokale foreninger, med å avvikle en vellykket Julegrantenning på Thaulows plass til glede for store og
små.
Foreningen deltok i den kommunalt nedsatte arbeidsgruppen for brannsikring av Åsgårdstrand sentralområde.
Foreningen deltar i Horten Velsamarbeid og ved behov på utvalgte saker i Tønsberg Velsamarbeid.
For å orientere om Velforeningens aktiviteter og rekruttere medlemmer har det vært holdt stand på Paletten 3 ganger og
under Åsgårdstrandsdagene.
Styret inviterte foreningenes komiteer til sommer- og julemarkering.
Det er utarbeidet en skisse til utviklingsplan for Åsgårdstrand. Etter dialog med medlemmer, foreninger, politikere og
kommunens administrasjon foreligger nå denne i revisjon 5. Dette er et overordnet dokument for foreningen og revideres
ved behov. Det oppsummerer noen av de viktigste sakene styret arbeider med for å få til en prosess for helhetlig og styrt
utvikling av Åsgårdstrand.
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Noen punkter er;






Trafikksituasjonen
Vern av Åsgårdstrand sentralområde
Vedlikehold og utvikling av kommunalt og stiftelseseide bygninger i Åsgårdstrand
Stimulere til utvikling av «kunstnerbyen» Åsgårdstrand
Bidra til et godt totalmiljø for Åsgårdstrandinger i alle aldre.

I tillegg til de møter som er avholdt for å bidra til en god utvikling av Åsgårdstrand har styret avgitt en rekke
høringsuttalelser til kommunen i bygge og plansaker. Likeledes er det sendt uttalelse til Vestfold Fylkesting i forbindelse
med deres behandling av omkjøringsvei for Åsgårdstrand. Til Fylkeskommunen er det sendt ankeskriv i.f.m. avgjørelser
kommunen har tatt i plan og byggesaker.

Rapporter fra Komiteene;
Åsgårdstrand Portalen;
Siden oppstart tilbake til 24. april 2012 har portalen kommet med nyheter og informasjon for allmenheten her i
Åsgårdstrand. Portalen er ikke politisk rettet og tar derfor ikke parti i enkeltsaker.
Målet med portalen er å få ut en nyhet hver ukedag gjennom hele året, bortsett fra i ferier og helligdager. Informasjonen
som legges ut kan være alt fra konserter til «agurk»-nyheter.
Vei komiteen;
Ved inngangen til året 2013 ble det klart at fylkestinget bevilget penger til trafikksikkerhetsarbeid langs riksvegen
gjennom Åsgårdstrand. Pengene ble lagt inn i handlingsprogrammet 2014-2017 uten lovnader for når arbeidet skulle
starte.
Dette var en gladmelding da veg-gruppen siden 2007 har arbeidet med planer for trafikksikkerhet i Åsgårdstrand.
Velforeningen har gjennom dette arbeidet presentert 11 prioriterte tiltak ovenfor Horten kommune, Statens vegvesen og
Fylkeskommunen.
Gjennomføringen av trafikktiltak startet ganske overaskende høsten 2014. Forprosjektet ble ferdigstilt 1. Juli 2013 og ikke
kommunisert til Velforeningen før oppstarten av gjennomføringen høsten 2014.
Statens vegvesen har tatt hensyn til noen av Velforeningens innspill. Trafikksikkerhetstiltakene har i hovedsak omfattet
utskifting av kantstein langs veien i nedre del av Åsgårdstrand. Det er blitt laget flotte gangfelt med intensivbelysning
primært i øvre del av Åsgårdstrand. Totalt har Fylket bevilget ca. 3.3 millioner kroner til trafikksikkerhetsarbeidet.
Velforeningens prioriterte listen med trafikksikkerhetstiltak har fortsatt flere viktige og høyt prioriterte tiltak som enda
ikke er prioritert av fylket. Velforeningen vil derfor ta stilling til om det skal arbeides videre med disse tiltakene.
Veg-gruppen har bestått av Nils Astrup, Haakon Fretheim, Freddy Pøhner og Carl Otto Kielland . Gruppen har i 2014 hatt
ett arbeidsmøte.
Skikomiteen;
Fjorårets snøforhold gjorde at fikk ikke utnyttet vår nye løype/spor legger da, men 2015 ser jo bedre ut. Løyper kjøres opp
så sant snøforholdene tillater det
Badepark komiteen;
Vi hadde en fin dugnad på våren med masse folk! Må takke ekstra til Bjørge Madsen og Skjærgaarden for at de stilte med
masse utstyr og 15 mann! Tangen som vi samlet opp bruker de til gjødsel! Vi brukte den nye grillen på plenen til å grille
pølser og vi drakk saft. Det ble satt ut trapper på alle moloer og trappen utenfor badehuset får stå ute hele året. 2013 var et
viktigere år for badepark komiteen da lekeapparater, og moloer fikk støpt nye dekker og sikret for bølger!
Tog komiteen.
I tråd med komiteens mandat overvåkes saken.

Styret i foreningen ønsker å rette en STOR TAKK til alle som har bidratt med sin frivillige innsats for å skape et
bedre bomiljø for oss som bor i Åsgårdstrand! Takk!

