
Referat fra generalforsamling 09. april 2018 på Furustrand 
 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

 

Valg av ordstyrer og referent:  

Halvor Toreskaas ble valgt til ordstyrer. Dag Olav Høgvold ble valgt til referent.  

 

Gjennomgang av styrets årsberetning:  

Halvor Toreskaas gikk gjennom årsberetningen. Følgende momenter kom opp under presentasjonen:  

Av store prosjekter i 2017 har vært planlegging av flerbruksbane på Leikvin, tilsvarende den på 
Ringshaug Ungdomsskole. Det er gitt tilsagn om tippemidler. Med momsrefusjon og evt. støtte fra 
Sparebankstiftelsen vil utgiftene for velforeningen bli ca. kr. 40.000. Unica er valgt som leverandør. 
Arbeidene starter mot slutten av sommeren. Tiltaket er ikke søknadspliktig.  

Trafikk: Ringshaugveien har fått fartshumper. Det ble foreslått at trafikkomiteen bør se mer helhetlig 
på trafikkavvikling og framtidig utvikling i hele området, med et framtidsperspektiv. Hvordan sørge 
for bedre trafikkavvikling ikke bare nå, men også om 20-30 år? Og hvordan jobbe med info til 
beboerne, også utenfor eget område? Trafikkomiteen var ikke til stede, men styret noterte seg 
synspunktene og kommer også til å jobbe videre med informasjonsarbeid. Komiteen vil også følge 
opp gjenstående tiltak i Ringshaugveien.  

Planer for Ringshaugodden/moloen: Styret vil kontakte kommunen for å få informasjon om status i 
saken, og se på muligheter for å bistå i videre arbeid f. eks. ved å skaffe finansiering etc.  

Kommentar til styrets arbeid med reguleringsplaner: Er det behov for et renseanlegg til i tillegg til det 
på Vallø? Det oppstår problemer med forurensning når det eksisterende anlegget svikter. Ellers 
prisverdig at styret jobber for å hindre bebyggelse på stranda.  

Regnskap 2017 

Regnskap er godkjent av revisor. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.   

 

Budsjett 2018 

Budsjett ble gjennomgått og godkjent.  

 

Valg 

Harald Vedvik trer ut av styret. Resten av styret ble gjenvalgt uten endringer. Halvor Toreskaas ble 
gjenvalgt som styreleder.  

 



Diverse 

Etter generalforsamlingen var det anledning til å ta opp saker. Følgende innspill kom inn:  

- Parkering i krysset utenfor Leikvin: Styret har sendt innspill til kommunen om etablering av 
planlagt gang- og sykkelvei ned til stranda. Foreløpig ikke avklart hva som skjer. Styret vil se 
på om det kan være aktuelt med bedre skilting av parkering på stranda.   

- Lekeplassen på Gårdbo: Kommunen har lovet en plan for lekeapparater, men denne har så 
langt ikke kommet. Velforeningen kan bistå med å søke midler, men det er begrenset med 
muligheter. Styret vil undersøke om det finnes ordninger som erstatter de tidligere 
lotteriinntektene.   

- Belysning: Det ble foreslått å bedre belysning på Leikvin ved å snu lyset på lysene i stolpene. 
Dette kan imidlertid være vanskelig å få til, ettersom det ikke velforeningen som bekoster 
belysningen. Eventuelle endringer må ikke føre til at velforeningen tar på seg nye kostnader. 
Styret undersøker saken.  

 

Furustrand, 09.04.2018 

 

Halvor Toreskaas     Dag Olav Høgvold 

Styreleder      Referent 


