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Referat
Årsmøte i Åsgårdstrand Velforening 6. mars 2019 i Rådhuskvartalet bygg D
Styreleder Jon A. Lea ønsket 16 personer pluss lokalavisen Gjengangeren
velkommen til årsmøtet og gikk direkte på konstitueringen:
Godkjenning av innkalling/saksliste
>En person foreslo at innkalling/saksliste med aktuelle saksdokumenter
skulle sendes ut til medlemmene med e-post.
>En person mente at det ville være en fordel å utsette årsmøtet til
utgangen av mars måned – på denne måten fikk styret bedre tid til å
gjøre ferdig dokumentene.
>Styreleder påpekte at man kan sende ut de aktuelle
saksdokumenter uten at det nødvendigvis sto i vedtektene.
Innkalling/saksliste enstemmig godkjent
Valg av møteleder
Styreleder enstemmig valgt
Valg av to personer til å underskrive protokollen
Leif Rognes og Ragnhild Evensen enstemmig valgt
Valg av to personer til tellekorps
Henning Lysell og Jan-Ove Johannessen enstemmig valgt
Styrets årsberetning for 2018
Styreleder leste årsberetningen som samtidig ble vist på storskjerm.
I aktuelle avsnitt ble det gitt utfyllende kommentarer og svart på spørsmål
fra medlemmene.
Det ble stilt spørsmål om beretningen ville bli gjort tilgjengelig for alle
medlemmer, og det er fast rutine for at både årsmøtereferat, årsberetning
og regnskap blir lagt ut på Velforeningens nettside.
Årsberetningen tatt til orientering med kommenter om at det var en
utfyllende og god beretning for årets drift

-2Regnskap 2018 og revisjonsberetning
Kasserer gikk gjennom driftsregnskap og balanse på storskjerm og
kommenterte de enkelte poster.
Konklusjonen er at foreningen har god økonomi.
Revisjonsberetningen ble til slutt opplest.
Regnskap 2018 ble enstemmig godkjent og styret meddelt
ansvarsfrihet
Forslag fra styret
Styret foreslår uendret årskontingent med kr 250,- pr. husstand.
Styrets forslag ble enstemmig godkjent
Innkomne forslag fra medlemmer
Ingen forslag innkommet
Valg
Valgkomiteen Terje Simonsen/Amelia Gibson/Reidar Jørgensen -foreslår:
Styreleder
for 1 år:
Styremedlemmer for 2 år:

Jon A. Lea
gjenvalg
Per Chr. Fett
gjenvalg
Freddy Phøner
gjenvalg
Anette Holm Larsen ny
Valgkomiteens forslag enstemmig valgt
Styreleder takket avtroppende kasserer Rune Nygård for fremragende
innsats og ønsket lykke til med det kommende studieåret i USA.
Utdeling av miljøprisen 2018
Styreleder overrakte miljøprisen 2018 med diplom og et maleri av
Anne-Lise Toverud til Jan Ove Johannessen for hans mangeårige
innsats i en rekke frivillige foreninger i Åsgårdstrand.
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