ÅRSBERETNING FRA STYRET I PRISGRUNN, IVARSAND OG LØNNUNGEN
VELFORENING FOR 2013/2014
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: Øyunn Fosmark Aarhus
Styremedlem: Tim Kronborg
Vararepresentanter: Astrid von Hafenbrädel og Bjørg Høie.
Revisor Per Roar Nenseth gikk dessverre bort i perioden. Heldigvis fant vi en god erstatning i
Eli Karin Østenfor til å revidere årets regnskap.
Harald Østenfor og Per Skifjeld har utgjort valgkomitéen.
Styremøter
Styret har siste år hatt 3 styremøter, men det har vært hyppig kontakt mellom
styremedlemmene i løpet av året. I sommer ble det arrangert en hyggekveld på et av
styremedlemmenes hytter for styrets medlemmer samt andre tillitsvalgte med følge.
VA-utbyggingen
VA-prosjektet håndteres av PSVA. Velforeningens styre følger imidlertid fortsatt VA-saken
nøye for å kunne ivareta vel-medlemmenes interesser. Tim Kronborg er medlem i PSVA
Utbygging sitt styre samt daglig leder for PSVA. Thomas Eie sitter i PSVA Drift sitt styre.
Undersøkelse om utrykningsetatenes adgang til området
Styret hadde en ringerunde til ulike nødetater før påske for å høre hvordan tilgangen til vårt
område er i forhold til bommer og tilgang sjøveien. Resultatet av undersøkelsen ble meddelt i
en mail til hytteierne.
Ryddighet i strandsonen
Styret har også i år engasjert seg for å holde strandsonen ryddig. Vi arrangerte en
strandryddedag lørdag 26. april i samarbeid med Skjærgårdstjenesten som vårt bidrag til den
internasjonale Strandryddedagen. Med de som hadde "tjuvstartet" i påsken var det totalt 13
personer involvert i aksjonen. Det ble ryddet fra Leirvad til området utenfor Daumannsbukta.
Ivarsand og selve Daumannsbukta ble ikke ryddet da det ansees å være kommunalt område.
Ryddingen ble avsluttet med pølsespising på Prisgrunnstranda. Aksjonen ga synlige resultater
i området vårt da det var ekstra mye søppel på strendene i år.
Bomåpning
Velforeningen har anledning til bomåpning ved Ivarsand én gang om våren og én gang om
høsten. I år fant det sted i pinsen (7. – 9. juni) og det er bomåpning i årsmøtehelgen (fra og
med fredag 19. og til og med søndag 21. september). Nytt av året er at også bommen ved
Elvikveien ned til P-plassen ved Speidersletta også er åpen disse helgene.

Dugnad
Det ble i år ikke arrangert noen egen dugnad utover ryddingen av strendene, men styrets faste
dugnadsgjeng (leder og nestleder) ble spurt av Bamble Turlag om vi kunne rette opp
gangbroen i Leirvad som hadde fått kommet litt på skeive etter en springflo med bølger. Det
er usikkert hvor varig denne opprettingen er.
Vi oppfordrer medlemmene til å melde inn forslag til dugnadsoppgaver til Thomas Eie
(thomaseie@yahoo.com).
Sankthansfeiring
Oppslutningen om den annonserte Sankthansfeiringen på Ivarsand var heller laber, men
uansett takk til Tangen-familien som velvillig var i beredskap for å fyre opp grillen!
Stinettet
Styret i PIL Vel har god dialog med Bamble Turlag, som vi trodde hadde tatt over ansvaret
for vedlikehold av Kyststien gjennom vårt område. De har imidlertid ikke kapasitet til å dekke
hele den lange kyststien så vi måtte, som nevnt ovenfor, trå til med gangbrua i Leirvad.
Speidersletta
Takk går også i år til våre ”banemestere” som stadig gjør en uvurderlig jobb for å holde banen
på Speidersletta velfrisert og fin. Ansvaret for drift og vedlikehold av brønnen med pumpe
ved Speidersletta ble i fjor overført til Ellen Berit Strand/Terje Olsen (hytte P57). I august ble
ansvaret for pumpa videreført til Andreas Bjørnson (Bovim-hytta på Prisgrunn).
PIL Cup
Den tradisjonsrike regattaen ”PIL cup” gikk av stabelen lørdag 19. juli i fint vær, men med litt
lite vind. 8 båter stilte til start og 6 gjennomførte under kyndig og erfaren ledelse av Andreas
Dietze. Vinner i seniorklassen ble nok en gang Tom Lande Iversen som i år hadde med seg
Lars som mannskap. Det stilte ingen båter til start i juniorklassen i år, men Thomas Sollund
fikk junior-premien for solid deltagelse som mannskap på pappa Svein sin båt.
Medlemsmasse
PIL Velforening har inneværende år 83 medlemmer. Pr. 1. september mangler vi fortsatt
innbetaling fra 17 hytteeiere til tross for purringer. Det er totalt 107 hytter i området.
Økonomi
Foreningens økonomi er god. Overskudd siste regnskapsår ble kr 7757,40. Dette er omtrent
som året før (kr. 6959,20). Medlemskontingenten er kr 200,-.

For styret i PIL Velforening

Thomas Eie
Styreleder

