Nevlunghavn Vel
MØTEREFERAT
Dato 29.04.2014

Møtedato – tid

23.04.2014 / 19.00 – 21.00

Møtested

Gjestgiveriet

Til stede:

Fredrik Jensen, Markus Wallin, Thomas Olstad, Eirin Støen, ca. 6 av
velforeningens medlemmer

Punkt

Tema/konklusjoner

1
2
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Fredrik velges til ordstyrer, Caroline velges til referent
Ingen merknader til innkalling / men spørsmål ble stillt grunnet labert oppmøte
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Årsberetning leses av Eirin. Regnskap og budsjett leses opp av av Tore Grønvold.
Valg
Valgkomiteens leder Erik Thorstein foreslår at de som er på valg, Fredrik Jensen, Eirin
Støen og han selv, velges for en ny periode.
Kommentar: Fredrik og Eirin påpeker at de tar ett år av gangen.
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Valget godkjent av årsmøtet.
Organisering av undergrupper: Vellet har fortsatt sterkt behov for undergrupper som tar
seg av enkelte arbeidsområder men dette begynner nå å ta form (se under fanen
arbeidsgrupper)
Innkomne saker:
Plata – for bedre fotfest og tilgang til Plata er det foreslått å legge større sten på stedet.
Lars Solheim tar seg av dette.
Formalisering av valg – Kritikk av fjorårets håndering av valget, styret tar dette til
etteretning.
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Punkt

Tema/konklusjoner
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Æres den som æres bør: Gavekort hos fiskebutikken ble også i år gitt til Synnøve og
Øyvind for innsatsen på lekelplassen/isbanen, Finn Peter og Eva for å ta ansvar for
blomstene og Caroline for innsatsen med Facebook.
Nettsiden www.visitnevlunghavn.no
Har ikke helt fått oppslutning som håpet, enkelte endringer vil bli gjort, den vil kun
fungere som en statisk, men informativ portal. Vellet vil fortsatt bruke den for å legge ut
nødvendig info.
Eventuelt:
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Søppelbøttene har vært fulle i hele påsken, har ikke blitt tømt. Kommunen har hatt
ansvaret for tømmingen fra september til ut mai. Søppel blir stappet ned i steinene på
moloen. Spørsmål om vellet skal sette opp et skilt på flere språk. Stor container vil bli satt
opp av havnevesenet i sommer. Christian og Erik Karlsen har sommerjobb med
gressklipping og tømming av stativ sommer 2014. Jørgen Hansen gjorde en flott jobb i
fjor!
Gjerdesaken. Vellet følger opp kommunen for å få bedre adkost til Plata der vi fikk
medhold fra Fylkesmannen i klage på gjerde. Dette er enda ikke revet og Vellet ber om at
klagen tas til følge og effektueres. Adkosten må være fri for alle.
Hundeposer burde være tilgjengelig i Havna, foreslås et stativ tilsvarende det ved hovedinngangen til Bøkeskogen. Her må vi finne en person som kan se på leverandør og
omkostninger.
Parkeringsautomaten på brygga. Det var misnøye med avgiften, Tor Erling Andersen er
i dialog med kommunen.
Støttemedlemsordning – det vil bli lagt ut et skjema på nettsiden hvor man kan melde
seg inn som støttemedlem. Det ble påpekte at vi trenger en vervekampanje.
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Skolen Dag H. Jensen introduserte skolesaken med å gå igjennom skolens historikk og betydning
før Fredrik presenterte den nye planen det skulle stemmes over. Eldreboliger – privat
finansiering – non profit. Forslaget fikk antall stemmer: 12 for. 0 mot. 1 forbehold.
INFO: styret setter nå ned en gruppe som skal utvikle prosjektet videre, mer
utfyllende informasjon og oppdatering kommer så raskt det er klart for dette.
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Informasjon
Nevlunghavn Event arrangerer konsert 5 juli. Kommer til å gå ut med informasjon til
naboer etter hvert.
Slaget ved Nesjar 2016 – 1000års-jubileum – Forslag om å engasjere seg for god
markedsføring av Nevlunghavn
Oppgradering oljevern Det har ikke kommet noe tilbakemelding om oppbevaring av
lenser i Nevlunghavn. Per dags dato er det bare lenser i leiren i Stavern. Karin Gustavsen
ser på saken.
22. mai generalforsamling Gurvika
Bruke visitbrunlanses.no til å dele historier/nyheter om Nevlunghavn

Referent Caroline Omlid.
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