MØTEREFERAT
STYREMØTE
Dato:
16. april 2008
Referent: Hans-Jürgen
Deltakere: Thor-Arne, Kjell, Jeanett, Espen, Leif
Fordeling: Deltakere + resten av styret og medlemmer av bryggekomitéen, nettsiden
Saksliste:
1. Dugnad og sommerfest
2. Lekeplassen
3. Innsamling av kontingent
4. Post- og telefonliste
5. Eventuelt
Id Sak
1 Dato for dugnaden ble bestemt til 29. april kl. 17:30. HJ lager rundskriv
om dette. Janne fordeler til husstandene. Som arbeidsledere er foreslått
Martin og Janne. Det er viktig at folk deles inn i grupper som tar seg av
de forskjellige områder, dvs. rundt kirken og lekeplassen, på stranda,
fotballbanen og ikke minst en patrulje som går gatelangs, også Carl XV.
gate frem til kapellet. Espen sørger for henting av papirsekker hos kommunen, Leif sørger for innkjøp av plastsekker.
Dato for sommerfesten ble bestemt til fredag, 22. august.
2 Lederen for prosjektgruppen for oppgradering av lekeplassen, Espen,
redegjorde for status og fremdrift. Espen har laget en flott presentasjon
av planene som ble gjennomgått. Det kom opp forslag om å prøve å få til
en ”cross” sykkelbane. Også en liten akebakke er med i planene. Det er
allerede innkjøpt en del lekeapparater. Prosjektgruppen, som for øvrig
består av Morten Verlo, Asgeir Pettersen, Alexander Munster og Gaute
Berg er selvgående og utarbeider søknader om økonomisk støtte (bedrifter på Vallø, kommunen, tippemidler, osv.). Espen tar kontakt med Arve
for å få lagt info om lekeplassen ut på nettsiden.
3 Innsamling av kontingent skal skje i første halvdel av juni. Janne og Jeanett tar seg av dette. Kjell vil lage et rundskriv som fordeles til alle husstander en ukes tid før innsamlingen for å kunngjøre datoer (det tas to
runder). Rundskrivet vil også si noe om St. Hans feiring blir organisert
av vellet samt komme med en oppfordring om litt ekstra økonomisk støtte til lekeplassen.
Hans-Jürgen sender ut e-post mot slutten av mai til styrets medlemmer
for å lodde stemningen rundt arrangering av St. Hans feiring, 23. juni.
4 Hans-Jürgen har laget en komplett adresse- og telefonliste over alle som
er med i styre og stell i velforeningen. Utdrag av denne listen forslås lagt
ut på nettsidene. Se vedlegg. Tilbakemelding ønskes snarest.
5.1 Bryggekomitéen v/ Asgeir oppfordres til å ha brygga klar innen utgangen av mai. Det ble også foreslått at Asgeir tar kontakt med Vallø Båtforening v/ Tom Sollie eller Trine (som bemanner kontoret på deltid) for å
undersøke muligheten av å få en av de flytebryggene som nå skiftes ut
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som erstatning for badeplattformen på Fiskeriet.
5.2 Kjell la frem et forslag fra Janne vedr. innkjøp av benk/bord på fotballbanen. Det ble bestemt å vente med dette til neste styremøtet til sommeren. Dette fordi vi ennå ikke har noen endelig oversikt over hvor mye
oppgraderingen av lekeplassen til slutt vil koste vellet, noe som vil være
avhengig av diverse tilskudd og gaver.
5.3 Styret v/ Hans-Jürgen mottok en henvendelse fra Ove Halvorsen, Carl
XV. gate 5, vedr. området rundt transformatorkiosken som står på nordsiden av hans eiendom. Ove hadde med seg kopi av et brev samt situasjonskart. Brevet er skrevet av Vallø Motor ANS og stilet til Tønsberg
Kommune, Bydrift. Vallø Motor ønsker å leie omtalte området av Tønsberg kommune til parkering, osv. samtidig som de vil forplikte seg til å
opparbeide det til en meget bra standard med asfalt og kantstein. Ove
ville gjerne ha vellets synspunkter på dette. Saken ble diskutert og følgende besluttet. Styret stiller seg positivt til søknaden fra Vallø Motor
forutsatt at området ikke stenges av fysisk mot Carl XV. gate og at den
eksisterende ”stien” over området frem til marinaen opparbeides samtidig for å bedre fremkommeligheten. Det ønskes også at offentlig parkering tillates på området som avlastning ved arrangement på misjonshuset
(normalt på kveldstid og i helgene).
Hans-Jürgen sender brev til kommunen som Velforeningens innspill til
saken.
5.4 Hans-Jürgen orienterte om at det går rykter om at kommunen i løpet av
noen år ønsker å utarbeide en egen kommunedelplan for Vallø. Bakgrunnen vil være et ønske om å flytte aktivitetene som Tønsberg havn pr.
i dag har på Stensarmen til Vallø. Enkelte politikere har nok også en
utvikling av området til Sjøsenteret, som nå eies av AC NOR gruppen, i
bakhodet. I tillegg eier jo Esso fortsatt den største delen av Vallø og bruken av dette synes fortsatt å være uavklart. Styret diskuterte dette og ble
enig om at det her gjelder å være føre var. Etter sommerferien vil styret
ta kontakt med andre velforeninger i området som blir indirekte berørt av
utviklingen på Vallø. En evt. kommersiell havn på Vallø vil medføre en
økende mengde tung- og annen trafikk, støy, støv og annet vi ikke har
oversikt over. Vallø Velforening ønsker å komme i dialog med kommunen og politikerne på et tidligst mulig tidspunkt. Denne saken vil bli videre fulgt opp på neste styremøte.
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SAMMENSETNING AV STYRET OG KOMITÉER
Styret
Leder

Hans-Jürgen Henk

901 76 737

hans-jurgen@henk.no

Nestleder

Martin Hay

901 25 579

martin.hay@reime.no

Sekretær

Thor-Arne Dahl

909 36 755

tad@c2i.net

Kasserer

Leif Kjørboe

928 97 904

jerni@online.no

Styremedlem

Janne Wiktorin

971 32 824

jc-wikto@online.no

Styremedlem

Jeanett Norheim Hinna

922 59 799

j_norheim@hotmail.com

Vara

Kjell Gustumhaugen

922 55 141

kjgustum@online.no

Vara

Espen Mehammer

911 94 431

Espen.Mehammer@briolekolar.no

Leder

Asgeir Pettersen

917 11 497

asgeir71@start.no

Medlem

Håvard Trosterud

958 75651

htroster@broadpark.no

Medlem

Ole Morten Skog

901 61 216

ole_skog@hotmail.com

Medlem

Freddy Fagerheim

957 01 869

freddy.fagerheim@nrk.no

Bryggekomité

Festkomitéen består av Kjell, Jeanett og Janne
Kontakt for Vallø Velforening
Vallø Velforening
v/Hans-Jürgen Henk
Carl XV. gate 15
3150 Tolvsrød
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