ÅRSBERETNING FRA STYRET I PRISGRUNN, IVARSAND OG LØNNUNGEN
VELFORENING FOR 2011/2012
Velforeningens styre har det siste året hatt følgende sammensetning:
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Vararepresentanter: Reidar Retterholt og Johan Peter Schwatrz.
Revisor:
Per Roar Nenseth
Styret har siste år hatt 5 styremøter.
Ingen store eller kontroversielle saker har vært oppe til behandling.
VA-prosjektet håndteres av PSVA. Velforeningens styre følger imidlertid fortsatt VA-saken
nøye for å kunne ivareta vel-medlemmenes interesser. Ett av styremedlemmene i PIL
velforening er også medlem i PSVA sitt styre.
Styret tok i fjor et initiativ til å rydde opp i utrangerte plastbåter som ligger i opplag i
strandsonen. Praktisk informasjon om hvordan man kan deponere båtene ligger fortsatt ute på
hjemmesiden vår. Responsen har også i år vært moderat, men i det minste én båt er fjernet og
kondemnert. Kommunen har dessuten vært i området og merket en del båter og annet utstyr
som har vært mer eller mindre tilfeldig oppbevart i strandsonen. Det har hatt en viss effekt.
Vi vil imidlertid oppfordre alle hytteeiere i området til å ta ansvar for å holde strandsonen
ryddig. Vi minner også om at opplag av båter forutsetter avtale med
grunneier.
Velforeningen har i år ikke gjort noen forsøk på å organisere fotballkvelder for ungdom til
faste tider på Speidersletta. Men vi kan med tilfredshet fastslå at det til tider har vært bra
aktivitet med en god blanding av ungdom og voksne. Stor takk går til ”banemester” Per
Skifjeld som stadig gjør en uvurderlig jobb for å holde banen velfrisert og fin.
Bamble kommune har innskjerpet rutinene for utlån av bomnøkkel til Ivarsand-veien til
privatpersoner. Det aksepteres kun i spesielle tilfeller, som for eksempel flytting, fortrinnsvis
utenom sesongen. Velforeningen har imidlertid anledning til bomåpning én gang om våren og
én gang om høsten. I år fant det sted i pinsen (25. – 28. mai) og det er bomåpning i
årsmøtehelgen (fra og med fredag 14. og til og med søndag 16. september).
Årets dugnad ble utsatt/avlyst, delvis på grunn av anleggsarbeid i området. Etter hvert som
anleggsarbeidene blir ferdigstilt i stadig flere områder, vil man fortløpende kunne få oversikt
over behov for dugnadsinnsats. Vi kommer sterkere tilbake neste år, og oppfordrer
medlemmene til å melde inn forslag til dugnadsoppgaver til Thomas Eie
(thomaseie@yahoo.com).
Deler av styret i PIL Vel har, etter godkjennelse fra grunneier, ryddet en alternativ sti-trasé fra
trafoen ved Fjøsbukta og mot Halvorsodden. Fordelen med denne traséen er at man kan ferdes
tørrskodd og unngår ”problemområdet” innerst i Lønnungen.

Den annonserte St. Hans-feiring på Ivarsand ble avlyst på grunn av dårlig vær og labert
oppmøte. Uansett takk til Tangen-familien som velvillig var i beredskap for å fyre grill og
bål!
Den tradisjonsrike regattaen ”PIL cup” gikk av stabelen under fine forhold, med 8 deltagere
søndag 29. juli (utsatt fra lørdag 28. juli på grunn av regn og lite vind). Vinnere ble Tommy
og Glen i sin Skipper Snipe.
Infotavle ved Speidersletta er snart klar for montering i samråd med grunneier. Her vil det
også bli slått opp værbestandige bilder av, samt informasjon om, nikkelverket. Nye sti-skilt
vil også bli montert der. Videre er benk anskaffet og satt på plass på utsiktspunktet bak
Speidersletta.
For øvrig kan det nevnes at det i slutten av 2011 ble det søkt om kr. 11.000,- i støtte fra
Sparebanken Sør til utbedring av området, men fikk avslag.
PIL Velforening har inneværende år 86 medlemmer. Imidlertid er det fortsatt noen manglende
innbetalinger av medlemskontingenten. I skrivende stund har 74 medlemmer betalt.
Det er totalt 107 hytter i området.
Foreningens økonomi er god. Overskudd siste regnskapsår ble 13 442,49 kr. Dette er mer enn
vanlig og skyldes blant annet innbetalt kontingent-restanse fra foregående regnskapsår.
Medlemskontingenten er kr 200,-.
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