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REFERAT  

 
Tilstede:  Freddy, Hilde, Per Christian (PC) og Atle 

Fravær: Babylon, Nanne, Hilde 

Dato:  16. november 2016 

Referent:   Anne Lundh 

 
Sak nr. Beskrivelse Ansvar 

1 Meget god kaffe servert og referat fra forrige møte lest og godkjent.  

PC prøver seg på å skrive neste referat også.  

PC 

2 Post & Økonomi: Jobber med en VIPPS løsning for medlemskontingent. 

Se på statuttendring ifm medlemsregister. Vi har det ikke og kanskje  

bedre eventuelt med husstander som medlem og ikke enkeltpersoner? 

Forslag om å slå sammen kontoer for badepark og sparekonto med  

hovedkonto. 

Atle på konto. 

Freddy på  

statutter. 

3 Julemarked, Julegran tenning, planlegging:  

Julemarkedet: PC står for visning av film fra svundne tider i Åsgårdstrand 

samt kaffekoking og utdeling av «stier og smetter» på stand 37 under 

julemarkedet. Fremviser lånt fra velforeningen. 

  

Julegran tenning: Det er i gode hender med det meste planlagt og  

underholdning booket. Nissedraktene ble sjekket for livvidde, etc.  

Freddy lager kjøreplan, men Nanne og Hilde tar ansvar for gjennomføring. 

 

PC 

 

 

 

Nanne & Hilde 

4 Juleavslutning: 14. desember er satt av kl 19:00. Det blir på Hotellet.  

Freddy sjekker med booking, etc. Ledsagere er også invitert, men på egen 

regning. 

Freddy 

5 Vervekampanje Paletten: Ble genomført med stor iver og god kaffe. De fleste er 

medlemer, men det kom noen forslag og kommentarer samt gode svar på 

undersøkelsen. 

Babylon 

6 Badepark & Skigruppa: Se vedlegg for medlemmer.  

Badepark komiteen er uten leder.  

Skigruppa har en god gruppe entusiaster. 

Freddy 

 

7 Ungdomskomiteen/klubben:  

Fritidsklubb er etablert, men det er usikker drift fremover. Vi legger 

imidlertid ned denne gruppen under velforeningens regi intil videre.  

PC & Nanne 

8 Eventeult:  

1. Kommet forslag om tårn på Bakkeåsen som høres spennende ut. Bedre 

gatebelysning med dagens standard/enhetlig standard samt innhold på 

gateskilt ifm kunstnere i Åsgårdstrand. Freddy skriver et forslag til 

områdeplanen. Også forslag rundt vedlikehold av brannhydranter og 

vannposter. Det er jo tradisjon for at det brenner litt i Åsgårdstrand og 

viktig at dette gjøres.  

2. Neste møte blir 11. januar og agenda da blir i hovedsak forberedelser til 

årsmøte og miljøprisen. 

Freddy 




