PRISGRUNN, IVARSAND OG LØNNUNGEN VELFORENING

Årsberetning 2007-2008
Årsmøte ble avholdt lørdag 22.september på Lasses kro i Bamble.
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Kjell Meen
Langerødvn. 11, 3719 Skien
Prisgrunn
Nestleder:
Geir Sønstebø
Vreimsida 489, 3800 Bø i Telemark Ausa
Kasserer:
Randi Kleven
Nesjarveien 14, 3960 Stathelle
Prisgrunn
Sekretær:
Ellen Berit Strand
Kringlene 4, 3145 Tjøme
Prisgrunn
Styremedlem:
Tim Kronborg
Postboks 219, 3901 Porsgrunn
Prisgrunn
Styremedlem:
Rolf Terkelsen
Heigata 32, 3920 Porsgrunn
Ivarsand
Varamedlem:
Ivar Brobakken
Slottsbrogt. 32
3915
Porsgrunn
Ausa
Varamedlem:
Torhill Gudbrandsen
Granliveien 3A, 3970 Langesund
Prisgrunn
Øvrige verv:
Revisor:
Per Roar Nenseth
Lunderingen 16, 3941 Porsgrunn Ausa
Valgkomite: Åse M. Slåtta
Grønlihavna 10 3924 Porsgrunn
Ivarsand
May Britt S. Egeberg
Edvard Griegsgt. 4, 3722 Skien
Prisgrunn
VA-utvalget: Tim Kronborg, Geir Sønstebø, Leif Huse Jensen.
Medlemmer
Pr. 01.09 2008 er det registrert 91 medlemmer i velforeningen.
Styremøter:
Det er avholdt 6 styremøter i perioden. De viktigste sakene er nevnt nedenfor.
Henvendelser til Bamble kommune
 Kommunens deltakelse i VA-prosjektet
VA-prosjektet
Vann- og avløpsprosjektet fikk stor tilslutning under årsmøtet i fjor høst, og hele 39
medlemmer sa seg villige til å delta i et hovedprosjekt, og til å betale inn et beløp på
kr.15.000 for å få gjennomført hovedprosjektet. Forut for dette har til sammen 66
medlemmer hver betalt inn kr. 1000,- som har medgått til å finansiere forprosjektet.

Hovedprosjektet er dessverre ikke igangsatt, og derfor har ingen medlemmer fått
varsel om innbetaling til dette.
Dette året har vært brukt til blant annet følgende:







Interne prosesser i forhold til optimale trasévalg og organisering innenfor vårt
velområde.
Dialog og møter med Bamble kommune i forhold til evt. kommunal deltakelse
i prosjektet. Det er endelig avklart at kommunen ikke vil eie eller drifte VAnettet innenfor våre områder
Vi har hatt flere møter med våre to nabo-velforeninger. Skarsvika har skrinlagt
sitt VA-prosjekt, mens Stangodden har gått videre med sitt prosjekt, og
vedtatt at de ønsker å utrede mulighetene for å samarbeide med oss. Vi vil i
løpet av høsten sammen med Stangodden velforening arbeide for å få en
ekstern vurdering av de trasévalg som vi og Stangodden har fått utarbeidet,
og se på mulighetene for å få til en rimeligere og bedre løsning dersom vi
samarbeider om deler av ledningsnettet.
På årsmøtet vil styret og VA-utvalget legge fram forslag til videre fremdriftsplan

PILposten 2008
7.utgave ble sendt via e-post til de medlemmene vi har e-postadresser til, ca 50.
Dette sparer oss for både tid og penger. Vi oppfordrer igjen alle som har epostadresser om å sende denne til oss.
Dugnad og St.Hansfeiring 21. Juni
Ved dugnaden ble veien mot Ivarsand ryddet og kvist båret ned til Ivarsand som
basis for St.Hansbålet. Videre ble postkassene beiset og sti til utsiktstoppen over
Speidersletta ryddet og merket. Det deltok ca 15 personer. Etter dugnaden ble det
servert kaffe, saft og boller.
Ved St. Hansfeiringen deltok det 30-40 personer. Det var et fint arrangement og god
stemning. En takk til de lokale arrangørene.
Regatta 26.juli.
P.g.a vindstille ble seilingen avlyst.
Nytt av året var en kajakk-konkurranse. I tillegg var det egen klasse med to robåter.
Bomåpning Ivarsand
Bomåpning for veien til Ivarsand våren 2008 var 9.-12.mai.
Høsten 2008 vil bomåpning finne sted i årsmøtehelgen 19.-21.september. Det er
viktig at de som åpner bommen lukker den inntil når de har kjørt igjennom. Da vil det
ikke være så tydelig at den er åpen og vi kan kanskje unngå at uvedkommende
driver ”villmannskjøring” på Ivarsand.

Kjell Meen
Leder

Ellen Berit Strand
sekretær

