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REFERAT 
 
Styremøte nr. 2/19 torsdag 28. februar 2019 hos Jon Lea privat        
Tilstede: Jon Lea (JL) –Rune Nygård (RN) –Freddy Pøhner (FP) – Trude Austlid (TA) 
Fra valgkomitéen: Terje Simonsen 
Fravær: Per Chr. Fett (PCF)- Benn Solem (BS)- Berit Sørebø (BSØ) – Hilde J. Hurum (HH) 
 
Referent: RN 
 
Sak nr. Kommentar                    Ansvar 
 
12/19  Referat forrige møte   
 

5/19  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. 
      Det jobbes videre med dette.              
                       JL/BS 

9/19  Strandrydde-workshop  
      Vi har mottatt varsel fra kommunen om  work-shop i uke 10 med beskjed  

om å holde av datoen – Leder Badepark er orientert 
 

10/19  Møtet med de næringsdrivende 
De anbefales sterkt å gå inn i Horten Næringsforening. Velforeningen har 
nå tatt initiativet, så er det opp til næringslivet å utvikle det videre. 

  
RESTANSESAKER:   

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 gjennomført. Historielaget, 
kunstnerne og JL har hatt møte. Dialog om man skal involvere 
arkitekt/rådgiver for en plan utover digitalt Munchsenter og det som 
allerede er planlagt. Dette holder vi i fremover og vurderer støtte ved 
behov.                 Info 

 
Sak 3/19 Arkivsystem for foreningen   

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

                     Styret 
Sak 63/18 – 2. Tønsberg kommune har nylig vedtatt å kontakte  

nabokommunene for å få til et felles regelverk for kjøring med 
vannscooter. Det vil rimeligvis ta lang tid før henvendelsen  
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kommer til Horten, men som en forberedelse for behandling  
av saken ble det fremmet forslag om å sette inn en oppfordring  
i ÅPT om at innbyggerne skulle komme med innspill.  
Motiveringen for forslaget var å knytte bedre kontakt mellom 
foreningen/innbyggerne samtidig som det ville gi positiv  
PR for velforeningen. Det utarbeides en forkortet versjon  

                            som settes inn i først utgave på nyåret i ÅPT          TA 
 Sak 66/18  Forholdet til løypekomiteen  
     Det ble reist spørsmål om løypekomiteen burde sortere under 
     ÅIF og ikke Velforeningen – De ønsker å være i velforeningen  JL 

Sak 67/18  Akebakke i Åsgårdstrand  
     Vi har mottatt et forslag fra Henriette Auensen om å lage en 

akebakke for barna. 
 
Det avklares om vi i tilknytning til akebakken kan få bygget en 
gapahuk med bålpanne på eiendommen til Høegh. Avventer til neste 
høst.                 BSØ 

      Sak 69/18 – 3 Stier og smetter   
Status er at en rekke stier er merket, men mye gjenstår. Vi har fått 
utsettelse til 30.11.2019 av Sparebankstiftelsen til gjennomføring av 
prosjektet. RN er med videre til han reiser utenlands. Det som gjenstår 
nå er et mer omfattende arbeid med boring og stolper       RN 

  _Sak 69/18 – 4 Vi bestiller nytt bank kort til kasserer  - utsettes til etter årsmøtet   __ 
 Referatet godkjent 

 
 
13/19  Orienteringssaker   

 Ingen innmeldte temaer fra hovedutvalgene. 
 

14/19  Invitasjon av nominerte politikere 
 Ref. sak 5/19 
 JL jobber videre med dette.  
 

15/19  Forberedelse til årsmøtet   
Valgkomiteen ved Terje Simonsen innstiller Anette Holm Larsen som nytt 
styremedlem.  
 
Årsberetning: JLog RN kommer med noen få endringer til BS. BS ordner annonse. 
Lokaler er ordnet. Vi møtes 1730. RN tar med medlemsoversikt. 
 

 
16/19  Brosjyre med aktivitetsoversikt 

 Velforeningen søker kommunen om økonomiske midler for å få laget en  
brosjyre med en aktivitetsoversikt over hva kunstnerbyen kan tilby  
besøkende turister.  
 
Innspill i møtet gikk på å involvere evt. ÅPT for distribusjon.  

 
BS påtar seg det rent praktiske med innhenting av nødvendige  
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opplysninger som skal trykkes på brosjyren. 
 

 
17/19  Innkjøp av  havfrue- pins for utdeling 

 Styret drøfter om vi skal kjøpe inn pins a kr 20,-/stk. for utdeling av  
en stk. til betalende medlemmer. 
Hvis flere i familien ønsker pin kan vi evt. selge for kr 50,-/stk.? 

 
Denne behandlet vi ikke.  

 
18/19  Eventuelt     

   
1. Orientering om møte med ungdomsklubben og egnet lokale. Det ble foreslått et 
alternativ ved eldreboliger sør for Paletten. Etter dialog med Horten Kommune viser 
disse seg å ikke være tilgjengelig. JL sjekker videre med kommunen om en løsning. 
 
2. Hummerfiske: Velforeningen er invitert. TA og FP kjenner en med kompetanse som 
de oppfordrer å delta. 

 
3. Innspill Isbane: Restansesak. Vente til etter sommeren. 
 
4. Søke om midler for lokale trafikksikkerhetstiltak. Samferdsels Dep. Frist 1. april. FP 
tar kontakt med kommunen om en eventuell samsøknad til elektronisk måleskilt i 
«bakken». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


