ÅRSBERETNING FRA STYRET I PRISGRUNN, IVARSAND OG LØNNUNGEN
VELFORENING FOR 2012/2013
Styrets sammensetning
Velforeningens styre har det siste året hatt følgende sammensetning:
Styreleder: Thomas Eie
Nestleder: Trygve Nilsson
Kasserer: Ellen Berit Strand
Sekretær: Knut Eldjarn
Styremedlem: Svein Sollund
Styremedlem: Tim Kronborg
Vararepresentanter: Reidar Retterholt og Bjørg Høie.
Revisor: Per Roar Nenseth
Styremøter
Styret har siste år hatt 5 styremøter derav ett telefonmøte.
VA-utbyggingen
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. Telemarksavisa (TA) hadde 18. juli et
førstesideoppslag om utbyggingen.
Ryddighet i strandsonen
Styret har også i år engasjert seg for å holde strandsonen ryddig. Nytt i 2013 var deltagelse i
den internasjonale Strandryddedagen lørdag 27. april i samarbeid med Skjærgårdstjenesten,
som fraktet bort alt avfallet. 14 hytteeiere deltok i ryddingen av strendene i området som ble
avsluttet med pølsegrilling på Ivarsand (på grill utlånt fra Tangen-hytta). Telemarkssendinga
lagde en reportasje om saken.
Bomåpning
Velforeningen har anledning til bomåpning ved Ivarsand én gang om våren og én gang om
høsten. I år fant det sted i pinsen (16. – 19. mai) og det er bomåpning i årsmøtehelgen (fra og
med fredag 13. og til og med søndag 15. september).
Dugnad
På årets dugnad (22. juni) deltok bare tre personer, hvorav to fra styret. Da ble stativet til
oppslagstavlen på Speidersletta satt opp i samråd med grunneier. Senere på sommeren ble
selve tavlen satt opp med fotografier og informasjon om det gamle Nikkelverket på Prisgrunn.
I august ble ny skiltstolpe med nye skilt satt opp i krysset ved Speidersletta. De gamle skiltene
ble fjernet. Også skiltstolpen opp til utkikkspunktet fikk nytt skilt. I inneværende periode har
også benken på utkikkspunktet over Speidersletta kommet på plass.
Vi oppfordrer medlemmene til å melde inn forslag til dugnadsoppgaver til Thomas Eie
(thomaseie@yahoo.com).

Sankthansfeiring
Den annonserte Sankthansfeiringen 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!
Stinettet
Styret i PIL Vel har god dialog med Bamble Turlag, som tar over ansvaret for vedlikehold av
Kyststien gjennom vårt område. Turlaget har bl.a. skiltet stien mellom Speiderstranda og
Prisgrunnstranda bedre og satt opp rekkverk der for å gjøre stien tryggere å gå. Styret har i
den anledning hatt noe korrespondanse med berørte hytteeiere i området.
Speidersletta
Takk går også i år til våre ”banemestere” som stadig gjør en uvurderlig jobb for å holde banen
på Speidersletta velfrisert og fin. Per har i mange år hatt ansvaret for drift og vedlikehold av
brønnen med pumpe ved Speidersletta. Nå er dette ansvaret overført til Ellen Berit
Strand/Terje Olsen (hytte P57).
PIL Cup
Den tradisjonsrike regattaen ”PIL cup” gikk av stabelen lørdag 20. juli i fint vær, men med litt
lite vind. 10 båter stilte til start og alle gjennomførte. Vinner i seniorklassen ble Tom Lande
Iversen med Per Jakobsen som mannskap.
Medlemsmasse
PIL Velforening har inneværende år 85 medlemmer. Imidlertid er det fortsatt 28 manglende
innbetalinger av medlemskontingenten. Det er totalt 107 hytter i området.
Økonomi
Foreningens økonomi er god. Overskudd siste regnskapsår ble kr 6934,20. Dette er mindre
enn året før og skyldes blant annet finansiering av dugnadsaktiviteter. Medlemskontingenten
er kr 200,-.

For styret i PIL Velforening

Thomas Eie
Styreleder

