INNKALLING TIL ÅRSMØTE I PRISGRUNN, IVARSAND OG
LØNNUNGEN VELFORENING
Tid: Lørdag 22. september 2018, kl. 12:00 – 14:00
Sted: Lasses Kafé, Stathelle.
Til behandling foreligger:
Sak 1. Godkjenning av årsmøteinnkallingen
Sak 2. Valg av møteleder, referent samt to medlemmer som skal underskrive
årsmøtereferatet
Sak 3. Styrets årsberetning
Sak 4. Revidert regnskap
Sak 5. Kontingent
Sak 6. Valg av styreleder, styremedlemmer, vararepresentanter, valgkomité og
revisor
Sak 7. Øvrige saker

Vel møtt!

Tranby, 4. september 2018
Thomas Eie
Styreleder

PS. Årsmøtedokumentene vil også bli lagt ut på hjemmesidene våre (www.pilvel.no)

ÅRSBERETNING FRA STYRET I PRISGRUNN, IVARSAND OG LØNNUNGEN
VELFORENING FOR 2017/2018
Styrets sammensetning
Velforeningens styre har det siste året hatt følgende sammensetning:
Styreleder: Thomas Eie
Nestleder: Trygve Nilsson
Kasserer: Ellen Berit Strand
Sekretær: Øyunn Fosmark Aarhus
Styremedlem: Harald Svein Halvorsen
Styremedlem: Andreas Dietze
Vararepresentanter: Astrid von Hafenbrädel og Olav Sveinsson.
Revisor: Eli Karin Østenfor
Knut Mollestad og Per Skifjeld har utgjort valgkomitéen.
Styremøter
Styret har siste år hatt 4 styremøter. I tillegg har det vært hyppig kontakt mellom
styremedlemmene i løpet av året. Også 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. For tiden er ingen av PIL Vel’s
tillitsvalgte styremedlemmer i PSVA.
Ryddighet i strandsonen
Årets Strandryddedag var planlagt 7. april, men ble avlyst fordi det ikke var så mye søppel å
rydde på strendene. Noen i styret dro ut på Stråholmsteinene for å rydde der. Det ble funnet
mange små plastbiter, men de store volumene ble det ikke til sammen, men vi fant en bøye
som Vel’et kan bruke under regattaene.
Bomåpninger
Velforeningen har anledning til bomåpning ved Ivarsand én gang om våren og én gang om
høsten. I skulle det funnet sted i Pinsen (18. – 21. mai), men det ble glemt å gi kommunen
beskjed. Neste bomåpning er årsmøtehelgen (fra og med fredag 20. og til og med søndag 23.
september).
Dugnad
Det ble i år ikke arrangert noen egen dugnad.
Medlemmene kan melde inn forslag til dugnadsoppgaver til Thomas Eie
(thomaseie@yahoo.com).
Speidersletta
Takk går også i år til vår ”banemester” Snefrid Pedersen 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 er det Andreas Bjørnson (Bovim-hytta på Prisgrunn)

som har. Han tok også ut prøve av vannet og fikk det analysert med fine bakteriologiske
verdier.
Siden vi bruker en del penger til vannanalyser ønsket Styret å vite om noen fremdeles brukte
brønnen på Speidersletta. En plakat med oppfordring til å melde fra om behov for denne
brønnen ble hengt opp, noe som resulterte i en god del tilbakemeldinger om bruk, spesielt i
forbindelse med spilling av fotball på banen. Vi vil derfor fortsette å bruke penger på
vannanalyser og vedlikeholde brønnen.
Som fotballbane er sletta ikke optimal med mange ujevnheter og slitasje på gressdekket.
Styret har hatt planer om utbedringer med tilføring av masse i dumpene med legging av
ferdigplen oppå, men på grunn av tørken i sommer har ikke dette kunne gjøres.
PIL Regatta
Årets PIL-regatta gikk av stabelen lørdag 28. juli i flott vær og under fine forhold, om enn
med en litt uvant østlig vindretning. Ekstra hyggelig at vi hadde deltagere med i juniorklassen
i år. Oliver Johan og Liam hentet hjem pokalen (med god hjelp fra pappa og bestefar!). Det
vanket også diplom og gullmedaljer.
I seniorklassen stilte 8 båter til start. Og det ble et jevnere felt enn vanlig, som var svært så
underholdende. Det var også tilløp til dramatikk da Jostein i sin Minijolle først mistet roret og
senere kullseilte og riggen løsnet. Lena utviste god sportsånd og godt sjømannskap ved å
hjelpe en av sine konkurrenter. Juryen besluttet å gi Lena Dietze et fratrekk i sluttiden på 5
minutter for denne handlingen. Dermed stakk hun også av med seieren – fullt fortjent! Alle
deltagere fullførte og kom trygt til mål.
PIL fotballturnering
PIL fotballturnering ble arrangert for fjerde gang lørdag 21. juli på Speidersletta. Syv lag var
påmeldt (Team Toppform, Korvaldos, Young Once, Prisgrunnodden FK, Underdogs,
Stangkam og Slaggodden) og totalt ca 70 personer møtte opp. Høy stemning fra første
avspark, og dommer Ole Rostad ledet turneringen med både myndighet og humor. Alle
aldersgrupper var representert - og det var helhjertet innsats fra absolutt alle.
Til slutt møttes Team Toppform og Underdogs i finale - og hvilken thriller det ble! Etter
ekstraomgang og straffesparkkonkurranse gikk Underdogs av med seieren!
Tre av gutta på laget har vært med på vinnerlaget alle årene (!) og fikk god hjelp i år av
Filippa og Herman Foss (fra Stangodden) som sporty steppet inn for at laget skulle bli
fulltallig. Filippa sørget også for å score to av målene!
PIL Vel gratulerer vinnerne og takker alle fremmøtte for innsatsen - både som utøvere og
publikum!
Halvorsodden
På Halvorsodden har det vært drevet iherdig dugnadsinnsats med å opparbeide en sti fra
Pumpehuset innenfor Fjøsbukta til kanalen med bro over denne. Dette arbeidet fortsetter
samtidig som det arbeides med et nytt stort prosjekt, en stor ny, felles brygge i Lønnungen.
Samarbeid med Stangodden Vel
Det har ikke vært mye kontakt med våre naboer i øst dette året, men de ble invitert til å delta i
både fotballturneringen og i PIL regattaen.

Medlemsmasse
PIL Velforening har inneværende år 86 medlemmer. Pr. 18. august mangler vi fortsatt
innbetaling fra 9 hytteeiere til tross for purringer. Det er totalt ca. 110 hytter i området.
Medlemskontakt
Også i år ble det sendt ut en mail til alle medlemmene med en del informasjon om Vel’ets
aktiviteter for sesongen. I tillegg fikk vi hjelp av datteren til Olav Sveinsson (Victoria) til å
opprette en lukket Facebook-side (https://m.facebook.com/groups/579690922402377) for
medlemmene av PIL Vel for å bedre kommunikasjonen. Gruppen har pr. 15.08.18 47
medlemmer.
Økonomi
Regnskapet pr. 31.07.18 viser et underskudd på kr 4346,-. Dette underskuddet skyldes innkjøp
av en gressklipper til Halvorsodden og at utgiftene til fotballturneringen for både 2017 og
2018 kom på dette regnskapet. Utgiftene til årsmøtet har også økt. Fjorårets overskudd var kr
1156. Medlemskontingenten er kr 200,-.

For styret i PIL Velforening

Thomas Eie, Styreleder

Til sak 7.
Styret ønsker å endre ordlyden på første setning i vedtektenes § 6 «Årsmøtet
holdes i løpet av september» til «Årsmøtet holdes innen 1. oktober».
Begrunnelsen er at vi ønsker å holde årsmøtet i juli da det er flest folk på hyttene
i håp om å trekke flere medlemmer til årsmøtet og dermed skape mer
engasjement i foreningen. Vi tenker også å holde årsmøtet på vel-området og
arrangere noe sosialt etterpå.
Om forsøket ikke svarer til forventningene kan vi flytte årsmøtet tilbake til
september uten å måtte endre vedtektene igjen.
Styret ser i denne sammenheng det også naturlig å la regnskapsåret følge
kalenderåret.

