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REFERAT 
 
Styremøte nr 4/20 på onsdag 29. april kl. 1900 – gjennomført som skype-møte     
Tilstede:  
Gammelt styre:  Jon Lea (JL) – Benn Solem (BS) – Per Chr. Fett (PCF) – Trude Austlid (TL) 
       Freddy Pøhner (FP) – Berit Sørebø (BSØ) – Hilde J. Hurum (HH) 
Nytt styre:     Jon Lea (JL) – Benn Solem (BS) – Per Chr. Fett (PCF) – Freddy Pøhner (FP) 

     Berit Sørebø(BSØ)–Hilde J. Hurum (HH)-Janne Aker (JA)– Jan Erik Vian (JEV) 
 
Saksliste   Kommentar                Ansvar 
 
24/20    Konstituering av nytt styre 
     Gammelt og nytt styre valgte enstemmig å følge valgkomiteens  

innstilling på nytt styre og revisor fram til det utsatte årsmøtet. 
     Det ble også besluttet å bruke fjorårets kontingent for familiemedlemsskap  

på kr 250 også for 2020. 
 
25/20    Referat fra styremøte nr 2/20 og 3/20  
     Styremøte nr 2/20 
     RESTANSESAKER 

    Sak 18/19-3   Innspill om isbane 
    Sak 31/19 a)  Bygge utsiktstårn på Bakkeåsen 
    Begge saker overført til sak 23/20 

     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. 
         Mottatt tillbud fra Oslo Flaggfabrikk på kr 42.500 m/mva. 
         Vi søker kulturmidler i kommunen for 100% dekning  Har søkt 
         Spørre andre foreninger om støtte hvis (delvis) avslag         BS 
     Sak 40/19-2    Åsgårdstrand har ingen definert bygrense  

– Ingen hjelp å få fra kommunen. 
                                Eneste løsning er å utarbeide et forslag fra Vellet       BSØ 

     Sak 2/20-6  FYLKESKOMMUNEN: 
         Vi avklarer hvem som tar ansvar for hvilke komiteer i  

                                        den nye Fylkeskommunen        Egen sak møte     26/20 
     Sak 10/20  Åsgårdstrand på Tvers  
         Vi sonderer om det er grunnlag for videre utgivelse med støtte  

                                      fra byens foreningsliv og næringsdrivende  Egen sak møte 31/20 
Sak 16/20  Fastsette møteplan for 2020 

         Saken utsatt               
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Saksliste   Kommentar                Ansvar 
forts. sak 25/20 Sak 11/20     Sammenslåing av Rådhusvartalet og Stiftelsen Gamle Åsg.strand 
             Vi ser om det er grunnlag for å utarbeide en helhetlig plan for  

     både Rådhuskvartalet samt Gamleskolen og Kunstnerboligene i 
      Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand. 

             Flere løsningsalternativer – oppløse stiftelsen og etablere et KF  
eller  
innlemme rådhuskvartalet i Stiftelsen.  
Dette forutsetter helt nye vedtekter hvor profesjonelle 
personer velges som styremedlemmer  

                                     (eiendomsutvikler  - advokat – finans – eiendomsforvaltning) 
                                  Kontakte lokale kunstnere i sakens anledning       JL 

     Sak 18/20  Invitere alle politikere fra Åsg.strand 
         Vi inviterer politikere fra alle partier i K-styret til et 

informasjonsmøte den 16/4 klokken 1800-1930 i  
                        Galleri Roseng – lokalet avbestilt             Egen sak 30/20 
Sak 19/20  Allaktivitetshus og barnehage i Åsg.strand 

           Etablering er vedtatt, men det mangler vedtak om fullfinansiering. 
          Vi må derfor fremme saken overfor politikerne «med nennsom hånd» 
          for å få fremdrift i saken  -  neste budsjettbehandling des./20?    
     Sak 20/20  Utbygging av fiber i Åsgårdstrand 

Det hersker usikkerhet om fremdriften på utbygging av fiber i 
Åsgårdstrand. Det er visstnok uklarhet om garantier mellom 
kommunen og utbygger. Vi forsøker å få fremdrift i 
utbyggingen og stiller spørsmål til ordføreren i  

                        K-styremøtet neste gang 16/5.        JL 
  Sak 21/20-2 Meldt om at benker i havna er slått i stykker av stormene og må  

                        repareres/erstattes. Vi besiktiger skadene        Egen sak 33/20-1 
Referatet godkjent 

     Styremøte nr 3/20 
     RESTANSESAKER 
     Sak 23/20 Rapport fra befaring på Bakkeåsen  

BSØ hadde en befaring og konstruktiv dialog med Park og 
Idrettssjefen (Pettersen). Kommunen har allerede begynt å  
legge til rette og har planer om følgende: 

        >Mye kratt er allerede hugget ned 
        >Det er ryddet i stier 
        >Bålplassen er/skal ryddes 
        >Har sett på 3 traseer for akebakke 
        >Har drøftet plassering av utsiktstårn 

     >Drøftet etablering av en gruppe «»Bakkeåsens venner» 

        Pettersen kommer tilbake med en skisse til høsten  
                                  – vi kan spille inn forslag            
   Referatet godkjent 
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Saksliste  Kommentar                Ansvar 
26/20   Ansvarsfordeling styremedlemmer 
    Forslag gjennomgått med få endringer         se vedlegg 
    Vedtatt at kasserer attesterer på alle fakturaer alene 

- Skal konfererer med styreleder ved større utbetalinger. 
    Et styremedlem uenig og stemte for at både leder og kasserer skal  

attestere på samtlige regninger. 

27/20   Prosjekt nyttårsraketter    
    Notat fra møtet med Kiwanis den 11/3-20 er sendt ut med innkallingen. 
    Besluttet at vi i samarbeide med Kiwanis avklarer spørsmålene for  

å fremme dette som egen sak til K-styret.         FP/BS   
På spørsmål til ordfører fra Vellet har han bestilt dette for fremleggelse  
i egen sak før årsskiftet (lovet før Corona-krisen). 

 
28/20   Støtte til trafikksikkerhetstiltak  
    JL har spurt kommunen om de kan bidra økonomisk til å etablere tiltak 

- ikke fått svar.  
FP har undersøkt diverse tilskuddsmuligheter, og vi forsøker å søke  FP  

29/20   Rådhuset i Åsgårdstrand  
    Vedlagt innkallingen hadde BS sendt ut et notat med bekymring for at det 
    i første etasje Rådhuset skulle etableres helårsdrevet restaurant med  

disponering av areal i 2. etasje (på bekostning av Bymuseet) til bygging  
av spiserom og toalett for ansatte i restauranten. 

    Galleri Ask kunne derved omgjøres til lokale for «Artist in residence» 
    Det skal være skrevet kontrakt med nystartet selskap for helårsdrift  
    med Cafe/restaurant i første etasje. 
    Besluttet at vi fortsetter samarbeidet med kunstnerne og Historielaget 
    for å etablere en helhetlig løsning for hele bygningsmassen 
    inkludert gamle Galleri Roseng som nå er utleid til Fylkeskommunen    JL/BSØ 

30/20   Møte med politikerne fra Åsgårdstrand 
    Saken utsatt til Corona krisen er over 

31/20   Åsgårdstrand på Tvers  
    Skisse til finansiering av utgivelse av ÅPT var vedlagt innkallingen samt  

at foreløpig svar på spørreundersøkelsen blant innbyggerne var omdelt. 
Enighet om at det ikke er mulig å få til utgivelser før over sommeren. 
Vi sonderer om det er interesse fra foreningslivet i byen samt hvilke betingelser  
Ståle Rydberg har for å arbeide videre med magasinet      FP/BS 

32/20   Medlemsregister/masseutsendelser etc. 
    Ref e-post fra FP 13/4-20 
    Tilbud om «Styre-web» til kr 160,- pr måned aksepteres 
    Vi undersøker konkret hvilke tjenester dette gir        PCF/JEV/FP 
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Saksliste  Kommentar                Ansvar 
33/20   Eventuelt      

1. Terje Simonsen bevilges kr 10.000 til reparasjon/fornyelser 
og vask av benker i Åsgårdstrand. 
Han settes i kontakt med Anne Hole og Park og Idrettssjefen i kommunen  
og bør også kontakte Havnevesenet for å høre om det finnes midler til å  
bistå i en helhetlig løsning inkl. utsiktstårn på Bakkeåsen.    FP 

2. To saker som berører Åsgårdstrand til Formannskapets møte 28/4-20 
A) I trerekken foran hotellet skal det kuttes annethvert tre grunnet råte 
B) Administrasjonen foreslår at støtten til idretten ønskes fordelt slik: 

Kr 800.000 til undervarme i Lystlunden og på Borre kunstgress 
Kr 200.000 til fordeling driftsmidler til alle lag i kommunen 

3. HH savner noen strisekker som ble brukt under julegrantenningen. 
Høre om Kiwanis har tatt vare på noen         JA 

4. Vi fastsetter neste styremøte når Corona-tiltakene blir lettet noe   JL 
 
 
30/4-20 
BS/ 


