Org.nr. 994044079
Postboks 96, 3167 Åsgårdstrand ,
e-mail; styret@asgardstrandvel.no

REFERAT STYREMØTE NR. 7/2015
Tilstede: Freddy Pøhner, Nanne Roseng, Per Åge Sørvik, Rolf Gustavsen, Anne Lundh, Per Christian
W. Fett

Fravær: Ragnar Simonsen, Atle A. Bjelde
Dato:

Onsdag 21.oktober 2015

Sak nr. Beskrivelse
38/2015

Ansvar

Innkommen post og referat
Referat fra styremøtet 9. september ble godkjent og restanselisten
oppdatert.

32/2015

Byggesak Johann Wesmannsvei 3
Byggesaken er nå ferdigbehandlet og godkjent hos Fylkesmannen og
endelig avsluttet.

39/2015

Byggesak Stangs gt. 25
Styret har sendt innsigelse mot den foreslått bebyggelsen. Begrunnelsen
for innsigelsen av avvik fra reguleringsplanen for sentralområdet.
Foreningen har fått svar fra planleggende arkitekt, som mener at de er
innenfor gjeldende planverk. Velforeningen er av en annen oppfatning og
sender nytt tilsvar til arkitekt og kommune.

40/2015

Revidering av planverk regulering av Åsgårdstrand
Kommunens administrasjon inviterte Velforeningens styre til møte i.f.m.
Planleggingen av oppstart for planarbeidet. Velforeningen møtte
5. oktober med Freddy, Nanne og Rolf og kommunen med Tore Rolf Lund,
prosjektleder for arbeidet og en arkitekt til. Foreningen ser meget positivt
på å bli hørt før selve planarbeidets omfang er definert. Vi ble forsikret om
at Foreningen vil bli invitert til å delta i referansgruppe for det videre
arbeidet.

41/2015

Julemarked Åsgårdstrand 1 helg i advent 2015
Julemarkedet er nå formelt etablert som forening. De har søkt
Velforeningen om økonomisk støtte til årets marked. Velforeningen
besluttet å støtte med kr. 6 000,-
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Freddy

Atle
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Sak nr.

Beskrivelse

33/2015

Julegrantenning 2015
Oppgavefordeling og punkter til avklaring ble gjennomgått og egen liste
utarbeidet

42/2015

Treffsted for barn og unge
Velforeningen har gjentatte ganger fått innspill om at barn og unge mangler
treffsteder flere trefstede i Åsgårdstrand.
Nanne, Per Åge og Per Christian fikk i oppgave å danne en arbeidsgruppe
for å utrede mulige nye treffsteder for barn og unge i Åsgårdstrand.

30/2015

Valg 2016 Velforeningens styre
Valgkomiteen ( Jan Ove Johannessen og Henning Lysell) må
kontaktes og inviteres til styremøtet i november.

Ansvar

Freddy

Nanne, Atle og Per Christian er ikke på valg, øvrige styremedlemmer
er på valg.
Det må vurderes om styret skal foreslå endring m.h.t. valgkomite eller om
vi skal fortsette i.h.t. dagens vedtekter med at avtroppende
styremedlemmer utgjør valgkomiteen. Dette drøftes på november møtet.

43/2015

ValgKomite/
Styret

Henvendelse fra Pernilles Venner og samarbeid «speakers Corner»
Pernilles venner har henvendt seg til foreningen for å sjekke om foreningen er
interssert i å utvikle en type «speakers corner» sammen med Pernilles
Venner. Dette kunne da bli et forum for å få belyst hva folk mener om
Åsgårdstrandsaker. Det er forslag om at dette kan skje siste lørdag i
måneden på puben i «lavsesongen». På det nåværende tidspunkt finner ikke
styret at det har ressurser til å prioritere dette, men vil vurdere det nøyere på et
senere tidspunkt.

Åsgårdstrand, 21.oktober 2015
____________________________
Rolf Gustavsen
(sekretær)

Neste styremøte; Bystyresalen, 18. november kl. 19:00
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Restanseliste pr. 21 oktober 2015
Åsgårdstrand Velforening, Styret.
Sak
28/2015

29/2015

23/2015

24.02.14

Beskrivelse

Tidsfrist

Grensejustering Horten/Tønsberg
Foreningen tar kontakt med nærliggende velforeninger i Tønsberg for å få
klarlagt om det er grunnlag for felles uttalelse om grensejustering.
Vi vil invitere til et møte i løpet av vinteren

Ansvarlig
Freddy

Driftsopplegg info skjerm på Paletten
Det må snarest utarbeidet et driftsopplegg for informasjonsskjermen
på Paletten

Ragnar

Ladestasjoner for El biler i Havneområdet
Styret vil sende en henvendelse til Havnevesenet om etablering av
av ladestasjoner i havneområdet

Freddy

Regnskapsførsel

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)
Styrets konklusjon i styremøte 24/9-14;Det etableres
inventarliste, Bruk av noter etableres,fysisk kontantkasse
etableres.
11/2014

2014

Nettportal/annonnsesalg
Det arbeides videre med å øke inntektene ved annonsesalg.
Nye virkemidler for dette er under vurdering.
Det ble i styremøtet 24/9-14 besluttet å rekruttere en
flere ressurser som kan selge annonser på
provisjonsbasis

10/2014

Skjulte stier, smetter og gjennomganger
Vi undersøker om disse kan merkes bedre i kommunens
kartverk . Oversikt sendes kommunen (på nytt)

Freddy

Skiltstandard er avklart.Arbeidsplan må utarbeides.
Merkekomite søkes etablert . Økonomiske midler for kjøp
av fysiske skilt er tilstede
36/2015

Kulturplanen
Det ble besluttet at det skrives brev til kommunen for å følge
opp fremdriften m.h.t. kulturplanen

Nanne
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34/2015

Oppfølging av kommunens vedtak om bevilgning til
vedlikehold av Rådhuskvartalet
Det ble vedtatt å sende et brev til kommunen, hvor
Velforeningen tilbyr
seg/ insisterer på å få komme med innspill/synspunkter i den
kommende planleggingsprosessen

35/2015

Forsvarlig gateparkering
I Åsgårdstrand har vi en tilfeldig parkeringspraksis ( dette betyr at
vi
mange steder ikke parkerer, men stopper å kjør når det passer).
Dette ble påpekt som en sikkerhetsrisiko i det planinnspillet
Velforeningen ga til brannsikringsprosjektet for Åsgårdstrand.
Dette innspillet blir tatt inn i den kommunale planarbeidet for
Åsgårdstrand neste år.
Foreningen har fått innspill om at vi bør bidra til løsninger også på
kort sikt,
I den sammenheng må vi finne litt mer ut hva folk flest mener er
gode midlertidige løsninger.

