Org.nr. 994044079
Postboks 96, 3167 Åsgårdstrand
www.asgardstrandvel.dinstudio.no

REFERAT
Styremøte nr. 1/19 tirsdag 22. januar 2019
Tilstede: Jon Lea (JL) –Rune Nygård (RN) –Freddy Pøhner (FP) –Benn Solem (BS)
Berit Sørebø (BSØ) – Hilde J. Hurum (HH) – Trude Austlid (TA)
Fravær: Per Chr. Fett (PCF)
Sak nr.

Kommentar

Ansvar

1/19

Referat forrige møte
Sak 63/18 – 1. Ny leder for Badepark komiteen er Terje Simonsen
Sak 69/18 – 1. Vi forsøker å samspille med berørte foreninger i et
initiativ overfor kommunen for å få laget en helhetlig plan
for alle bygg i Rådhuskvartalet. Møte med berørte
foreninger er berammet til ultimo jan.
RESTANSESAKER:
Sak 63/18 – 2. Sak om Tbg bystyre og vannscootere
_______________________________________________
Sak 66/18
Om løypekomiteen

Sak 67/18

Info

Info

TA

__________________________________________
JL
Akebakke i Åsgårdstrand
Vi har mottatt et forslag fra Henriette Auensen om å lage en
akebakke for barna. Det er et godt forslag, men det er kanskje mest
hensiktsmessig å overlate denne oppgaven til løypekomiteen som
har det nødvendige utstyr for å lage bakken.
Det avklares om vi i tilknytning til akebakken kan få bygget en
gapahuk med bålpanne på eiendommen til Høegh.
BSØ

Sak 69/18 – 3 Stier og smetter
_____________Avklare hvem som tar ansvar for rydding av stier/smetter
_Sak 69/18 – 4

Vi bestiller nytt bankkort til kasserer - utsettes til etter årsmøtet

Referatet godkjent

RN
__

Sak nr.

Kommentar

Ansvar

2/19

Orienteringssaker
KOMMUNEN
1. Hovedutvalg for kultur/Oppvekst/Familie
Ingen saker berører Åsgårdstrand
2. Hovedutvalg for Helse/Omsorg/Sosial
Ingen saker berører Åsgårdstrand
3. Hovedutvalg for Klima/Miljø/Kommunalteknikk
a) Trafikksikkerhetsprosjekter i 2019 berører ikke Åsgårdstrand
b) Div. investeringer innenfor Park og Idrett 2019 kr 2 mill. berører
___ikke Åsgårdstrand
4. Hovedutvalg for Bygg/Regulering/Næring
Ingen saker berører Åsgårdstrand
5. Formannskap/Kommunestyre
a) Vi skriver en «myk» henvendelse til kommunen i anledning planen for
det store nybygget i Stangsgate. Påpeker viktigheten av å bevare det
eksisterende preget av småhusbebyggelse i sentrale bydel
FP
b) Den nye reguleringsplanen for sentrale Åsgårdstrand ligger nå ute
___til høring – ikke behov for oss til å kommentere planen
FYLKESKOMMUNEN
6. Samferdsel/Areal
Ingen saker berører Åsgårdstrand
7. Kultur/Idrett/Folkehelse
Fylket har bevilget kr 200.000 til digitalt Munch senter i rådhuset
ANNET
8. Status økonomi
9. Rapport fra kommunens miljøgruppe
FP har deltatt på nytt møte i gruppen – liten fremdrift.
Det blir et åpent møte i Horten kino 30/1-19 – interesserte møter
10. Hva skjer med «skolejordet» ved kirken?
Vi undersøker med administrasjonen
PCF/BS

3/19

Arkivsystem for foreningen
RN presenterte et enkelt/rimelig arkivsystem som kan lages i «drop-box»
Vi legger inn den presenterte mappestrukturen som vist
- Legge til mappe(r) for 2018

RN

Hver enkelt legger «sine» brev inn i riktig arkivmappe

Alle

Etter årsmøtet må det oppnevnes en ny administrator for drop box
og for vår google konto (e-post)

4/19

Miljøprisen 2018
Prisen gis til --Anmode forslagsstiller om å få skrevet en utfyllende beskrivelse av
prisvinneren slik at styreleder kan lese dette i forbindelse med overrekkelsen på
årsmøtet.

Styret

BS

Vi bestiller et maleri med messingplate av Anne-Lise Toverud
samt lager et diplom etter tidligere mal til vinneren
5/19

6/19

7/19

Møte med de nyvalgte lokalpolitikere
Vi inviterer de nominerte politikerne (alle partier) fra Åsgårdstrand til en
uformell samtale med styret i velforeningen etter årsmøtet/før påsken.
Dato fastsettes senere
Møteplan for 1. halvår 2019
Se vedlegg
Registrert misnøye med foreningen
Det er meldt inn at flere gir uttrykk for misnøye med foreningens arbeide.
Vi må påregne at det alltid vil være noen som er misfornøyd, men for å
hindre direkte misforståelser gjør vi styrearbeidet mere tilgjengelig ved
å legge ut på facebook møteinnkallinger og referater

Vi undersøker hvem som tidligere har bestilt pin med havfruesymbol.
Senere vurdere om vi skal anskaffe denne for salg eller gave som et
samlende symbol for alle Åsgårdstrandinger
8/19

FP

JL/BS

Vedlegg

TA

BS

Forberedelse til årsmøtet 2019
Tid/sted: Onsdag 6. mars i sidebygningen rådhuskvartalet - reservere plass
BS
Vedtektsbestemmelser:
Innkallingen skal skje med minst 3 ukes varsel og skal inneholde saksliste.
Kunngjøres i ÅPT, annonse i Gjengangeren og på facebook
BS/TA
Vedtektsfestede poster:
>Styrets årsberetning/utkast utsendt (alle sende inn momenter) - renskrives
JL/BS
>Regnskap
- settes opp/leveres til revisor
RN
>Valg
>Saker fra styret (forslag kontingent 2019)
>Saker fra medlemmer – må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet
må opplyses på innkallingen.
Det kan bare fattes vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen
Styrets årsberetning og regnskap bør gjøres offentlig tilgjengelig
i god tid før møtet.

9/19

Strandrydde-workshop
Vi har mottatt varsel fra kommunen om work-shop i uke 10 med beskjed
om å holde av datoen – gi beskjed til leder av Badeparkkomiteen

10/19

Møtet med de næringsdrivende
Møtet med byens næringsdrivende for å få etablert en ny næringsforening
for hele byen er fastsatt til torsdag 24/1 kl. 1800 på hotellet.

11/19

Eventuelt

TA

1. Den 22/8-19 skal det arrangeres et internasjonalt sykkelritt i Norge
- Ladies Tour of Norway – hvor starten går på brygga i Åsgårdstrand.
Ordfører m flere fra kommunen, arrangør, proffsyklist fra Horten og
Velforeningen møtes.
2. Valgkomiteens leder ønsker et møte med styreleder

23/1-19
BS/

