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REFERAT 
 
Styremøte nr 8/19 onsdag 25. september 2019 klokken 1900 hos Benn privat     
Til stede: Jon Lea (JL) -Freddy Pøhner (FP) – Trude Austlid (TL) – Hilde J. Hurum (HJH) 
   Benn Solem (BS) 
Fravær: Per Chr. Fett (PCF) – Berit Sørebø (BSØ) 
 
Sak nr  Kommentar                      Ansvar 
 
54/19  Referat forrige møte  
   RESTANSESAKER: 

  Sak 67/18    Det avklares om vi i tilknytning til akebakke for barn kan få 
        bygge en gapahuk med bålpanne på eiendommen til Høegh     BSØ 
  Sak 18/19-3  Innspill om isbane – vente til etter sommeren         BSØ 
  Sak 29/19    Terje Simonsen er leder for Badepark komiteen. 

                          Per Chr. Fett kan delta i komiteen – gi beskjed til Terje       TA 
  Sak 31/19 a) Bygge utsiktstårn på Bakkeåsen/utarbeide søknad til kommunenTA/BSØ 

     b)  Når representantene fra Velforeningen/Historielaget/Kunstnerne 
           har kommet til enighet om forslag til disponering av  

                                         rådhuskvartalet presenteres dette i styret          BSØ 
   Sak 40/19-1    Vi har søkt om tillatelse til å lage ny byfane – kulturkontoret 
       sier at vi ikke trenger tillatelse fra kommunen for å gjøre dette, 
       men de anmoder om at vi samarbeider med Historielaget om 
       løsning og finansiering               BS 
   Sak 40/19-2    Åsgårdstrand har ingen definert bygrense – utarbeide forslag   BSØ 
   Sak 46/19       Kasserer avklarer samarbeidet med regnskapsfører         PCF 
   Sak 47/19  Støtte til klatrepark på Åsgården skole 
       Fra gruppen «Aktivitetsbyen Åsgårdstrand» ved Merete Velle-Larsen 

har vi mottatt søknad om støtte til klatrepark inkludert lys til en    
budsjettert kostnad på kr 1.100.000. 

            Vi støtter med kr 15.000  -overføres til kto. nr. 2563. 20. 09642    PCF 
       Merete Velle-Larsen er orientert            

Sak 48/19 -2 Prosjektet «Bøker på Paletten» følges opp – vi har snakket med 
Paletten 

     -7 Valgkomite for 2020 
  BS har fått ja fra Inge Solheim. 
  Vi må finne 2 «ungdomsmedl.» hvorav en må være komiteleder TA 
  Berit Fulsaas har sagt seg villig – vi trenger en til – forslag til TA   Alle 

                      Valgkomiteen må opplyse om hvilken posisjon kandidater får!    
Sak 53/19 – 1 Oversikt over hvem som har innbetalt til brosjyrekonto sendes BS  PCF 

         5 Møterom for 7 og bord i restauranten for 10 er bestilt til 11/12 på Grand 
  Referatet godkjent 
 



 
Sak nr  Kommentar                      Ansvar 
55/19  Orienteringssaker   
   KOMMUNEN: 

1. Gårsdagens kommunestyre har vedtatt bygging av 8 leiligheter på skolejordet. 
Våre protester på tomtevalget førte ikke fram. 

 FYLKESKOMMUNEN (Vestfold og Telemark): 
2. Fylket har vedtatt en ny regional transportplan – vi setter oss inn i denne 

for eventuelt oppfølging. 
3. Vi avklarer hvilke repr. fra Horten kommune som sitter i fylkestinget      BS 

 
56/19  Kassererfunksjonen   
   Vi har mottatt underskrevet bekreftelse på at … har  
   gått ut av styret. TA skanner bekreftelsen og sender til FP som sender Br.sund. TA/FP 
 
57/19  Møte i Velforeningenes Fellesråd i Tønsberg 
   Vi er invitert til det årlige møtet velforeningene har med politikerne i Tønsberg 

- Vi er invitert fordi vi har medlemmer fra Feskjær i Tønsberg. 
Styret ser ikke at vi kan ha nytte av å delta på et slikt møte i nabokommunen. 

43 og   
45/19  Strategier fremover (utsatt sak) 
   Hovedområder hvor vi engasjerer oss overfor politikerne. 

   Bystrategien  
som er en del av områderegleringen 
1. Byrom 

Opprette grupper som behandler definerte områder for presentasjon 
2. Gjennomgangstrafikken 

Involvere kommunalpolitikere fra Åsg.strand og fylkespolitikere fra Horten 
kommune 

3. Allaktivitetshus og ny barnehage 
Samarbeide med foreninger og foreldreutvalg om å øve påtrykk i saken 
>Vi søker etter enkeltpersoner som kan delta i de 3 gruppene       Alle 

    >Invitere til orienteringsmøte med nyvalgte politikerne fra Åsg.str. i jan./2020 
    > Få opplysninger om postadressen til de nyvalgte politikerne         BS 
 
   Bedre kontakten med innbyggerne/flere medlemmer 
   >Vi må være aktiv på sosiale medier for å bedre informasjonen overfor innbyggerne 
   >Vi bør presentere oss med egen stand på Paletten 
   >Engasjere en arkitekt til å lage en skisse av utsiktstårn på Bakkeåsen          JL/FP 
    
    
58/19  Eventuelt      

1. Neste styremøte den 22/10 hos Jon              
2. Magasinet ÅPT – viktig informasjonsorgan for byen 

Vi avventer opplysninger om fremtidige planer før vi aksjonerer     
3. Vi tilbakemelder til TBA om å holde oss orientert om når 

det blir oppstart av rullering av arealplanen for Horten kommune (om 1,5 år?) TA 
26/9-19 
BS/ 


