
Årsberetning for 2014 Ringshaug og Gårdbo vel 
  for perioden april 2014 til april 2015                       

 

Styret for 2014 har bestått av 

Leder: Carl Jostein Breian På valg 

Nestleder: Halvor Toreskaas På valg 

Sekretær: Øyvind Fjeld På valg 

Kasserer: Hanne Solberg Tar ikke gjenvalg 

Styremedlem: Dag Olav Høgvold På valg   

Styremedlem: Harald Vedvik Ikke på valg. 1 år igjen   

Styremedlem: Elisabeth Aas På valg   

      

Revisor: Henning Heimtun Gjenvalgt 

Revisor: Trygve Årdal Gjenvalgt 

   

   

 Komiteer i 2014 har bestått av:   
- Markedsdagsansvarlig: Utgått i 2014 
- Leikvin-, klatrestativ- og treningspark komiteen: Harald Vedvik  og Halvor Toreskaas  
- Trafikkkomiteen:   Dag Olav Høgvold og Øyvind Fjeld  

 Det har i perioden generalforsamling 2014 > 2015 blitt avholdt ordinær generalforsamling og 2 styremøter. 
Mye av styrearbeidet har vært løst løpende på e-post og telefon. Det var 178 familier som var medlemmer i vellet 
(20 færre enn 2014, og 30 færre en 2013). 

 Ringshaugstranda: Status pr.  April 2014:  Byttet  av sand på volleyballbane. Jobber med etablering av 
treningspark nær kiosken. Vi har i 2014 fått tildelt 100 tusen kroner i stønad fra Sparebankstiftelsen DnB for dette. 
Vi har også fått innvilget tippemidler til prosjektet nå i 2015. Utbetalingene av disse midlene skjer i etterkant av 
gjennomførelse. Treningsparken kan ferdigstilles sensommer 2015 om ønskelig. 

 Leikvin:. Dugnad på Leikvin er satt til mandag 26. mai kl. 18. I 2014 ble det satt opp en ny bod på Leikvin. 
Denne står til disposisjon for RGV, samt at kommunene bruker den til oppbevaring av ting for apparatene her. Vi 
søkte i 2014 om tippemidler til nytt klatrenett på Leikvin. Vi har i 2015 fått innvilget tippemidler til dette som dekker 
over 50 % av kostnadene. Klatrenettet er planlagt ferdig til 17.mai 2015. 

 St.Hans feiringen gikk av stabelen som vanlig. ”Romeo & Clive” livet opp stemningen. Stemningen ble stor 
utover kvelden, Bålet var stort og flott som det pleier. 

 Markedsdagen på Leikvin ble avholdt søn 7 sept. Det var ingen i styret eller i komiteer til å stå for 
arrangementet i 2014.  Markedsdagen ble likevel gjennomført, men uten noe salg eller inntekter til RGV. 
 

 Trafikk: Velforeningen fortsetter å arbeide for trafikksikkerheten i området. I februar tok trafikkomiteen initiativ til 
en felles befaring i området sammen med Skallevold vel og FAU ved Ringshaug skole. Befaringen ble 
gjennomført i februar og tok for seg veiene Rønningveien, Rosenlundveien, Ringshaugveien og Skallevoldveien. 
Et felles brev med forslag til forbedringspunkter er sendt til Statens vegvesen og Tønsberg kommune. Vi venter 
på svar på dette.  

 Fakkeltur / Måneskinnstur: Det ble avholdt fakkeltur 7.novemeber i 2014. Det var relativt dårlig oppmøte i år 
igjen. 

 RGV er registrert i Brønnøysund med Organisasjonsnummer 996 287 432 
 

 RGV er på facebook søk på Ringshaug og Gårdbo vel.  Vår webside er www.ringshaug.com  
 

 Til slutt takker styret for innsatsen til komitémedlemmer, samt årets  sponsorer (Kiosken til Elisabeth som årets 
eneste i år igjen  ) og mange andre aktive for god jobbing igjennom året. 

http://www.ringshaug.com/

