Nevlunghavn Vel
MØTEREFERAT
Dato 10.04.2013

Møtedato – tid

08.04.2013 / 19.00 – 21.00

Møtested

Gjestgiveriet

Til stede:

Ref.

Styrets nye og sittende medlemmer, ca. 30 av velforeningens medlemmer

Forfall:

Punkt

Tema/konklusjoner

1
2
3

Fredrik velges til ordstyrer, Eirin velges til referent
Ingen merknader til innkalling

4

Årsberetning gjennomgås av Fredrik Jensen. Økonomi gjennomgås av Tore Grønvold.
Kommentar på at Budsjett for 2013 ikke er lagt frem, sak for det nye styret.
Årsmelding og regnskap for 2012 godkjennes. Tilføyelse: Fredrik deltok i møte med alle
velforeningene i Larvik – felles nettverk for vel foreningene i Larvik.
Valg
Styret: Forslag til kandidater fremmes av valgkomiteens leder Erik Thorstein.
Fredrik Jensen (leder), Eirin Støen (1 år igjen), Marcus Wallin (2 år), Sondre Wallmann (2
år), Thomas Olstad (2 år).
Vara: Dag Jensen vara 1, Tore Grønvold vara 2
Valgkomite: Johan Fredrik (2 år). Erik Thorstein (1 år igjen).
Fredrik påpeker at det er underrepresentasjon av kvinner i styret. Årsmøtet tar dette til
orientering. Lars W. Solheim går ut av styret etter 1 år og stiller seg heller til disposisjon
til å arbeide med særlige saker.
Valget godkjent av årsmøtet.
1

Punkt

Tema/konklusjoner

5

Arbeidsgrupper: Vellet har sterkt behov for undergrupper som tar seg av enkelte
arbeidsområder. Styret vil jobbe med å få fler av disse på plass.

6

Gavekort på fisk og sjømat fra fiskebutikken ble delt ut til Synnøve og Øyvind for
innsatsen på lekelplassen/isbanen, Finn Peter og Eva for å ta ansvar for blomstene og
Caroline for innsatsen med hjemmesiden.
Nettsiden
www.visitnevlunghavn.no ble presentert av Eirin. Rimelig at Vellet får et vederlag for
drift av nettsiden, vil bli behandlet av styret. Nevlunghavn Velforening ble etablert på
Facebook i 2012. Diskusjon og tilbakemeldinger Caroline og Eirin tar med i den videre
utviklingen av siden. Positivt mottatt.
Innkomne saker:
2 inkomne saker angår begge Gamle skolen og oppgradering av Skolehaven. Drøfting i
plenum. Styret ber årsmøtet om fullmakt til å nedsette en gruppe med bred kompetanse til
å se på skolen for å finne gode alternative løsninger, rapportere til styret ved milepeler/
legges frem ulike alternativer på neste årsmøte. Samtidig bes Gro Elstad om å ta et
initiativ og rigge ei undergruppe for å få skolen oppgradert til attraktivt bruk.
Konklusjon: Styret har fått mandat av årsmøtet til å rigge arbeidsgruppe.
Nye ideer og forslag til nye saker:
Styret arbeider videre med listen over saker nevnt i papirene til årsmøtet. Vurdere
ordninger med A og B medlemmer. Vedtektsendring. Drøftet, men ikke konkludert.
Avstemning nødvendig. Kan drøftes på neste årsmøte.
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Referent ES.

2

