
Årsberetning for 2012 Ringshaug og Gårdbo vel 
  for perioden april 2012 til april 2013                       

 

Styret for 2012 har bestått av 

Leder: Carl Jostein Breian På valg 

Nestleder: Halvor Toreskaas På valg    

Sekretær: Øyvind Fjeld På valg   

Kasserer: Hanne Solberg På valg 

Styremedlem: Dag Olav Høgvold På valg 

 Styremedlem: Jarle Rygh Ikke på valg. 1 år igjen   

 Styremedlem: Anette Karlsen På valg 

 Styremedlem: Monika Fristad Aas  Ikke på valg. 1 år igjen   

 Styremedlem: Elisabeth Aas På valg 

      

Revisor: Henning Heimtun Gjenvalgt 

Revisor: Trygve Årdal Gjenvalgt 

Rodeansvarlig:  
1 utdeling + 2 på B.skoler 

Utnevnes av Styret  
Utnevnes av styret 

Webansvarlig:  Svein Helmersen "Kan ta gjenvalg" 
Utnevnes av styret 

 Komiteer i 2011 - 2012 har bestått av:   
- Markeddags ansvarlig: Anette Karlsen 
- Leikvinkomiteen: Monika Fristad Aas,  Anette Karlsen, Hans Kristian Karlsen,  Ellen Rivenes,  Fredrik Aas.  
- Trafikkkomiteen Ledet av Dag Olav Høgvold. Har jobbet med Ringshaugveien. Fra enden av 40 sonen ved 
Leikvin og mot Skallevold er det innført 40 sone. Neste prosjekt er etablering av opphøyet gangfelt i krysset 
Ringshaugveien / Neptunsveien.  
 

 Reguleringsplan Ringshaugstranda: Status pr.  April 2013:   

  Ikke avsluttede prosjekter er bytte av sand på volleyballbane, samt nye volleyballstolper da disse som er satt 
oppå den nye banen ikke er «strambare», og ikke justerbare (opp/ned)   
 

 - Ringshaugstranden Det var høytidelig åpning av vestfolds første BLÅTT FLAGG strand den 5 juni med kake 
og flere prominente gjester  .   
 

 Det har i perioden generalforsamling 2011 > 2012 blitt avholdt ordinær generalforsamling og 3 styremøter. Det 
var 208 familier som var medlemmer i vellet. 
   

 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, og været var bra. 
   

 Fakkeltur / Måneskinnstur: Vi delte ut flyere, annonserte på Ringshaug.com og hang opp plakater. Fint vært, 
men litt lyst. Bål ble tent, og arrangementet gikk greit.                                                                                                                       

 Markedsdagen på Leikvin ble avholdt søn 9 sept.. Det må igjen ha vært ha vært nærmere 1500 mennesker 
som koste seg i den meget varme sensommerdagen på markedsdagen i år. Alt spiselig ble utsolgt. Det var 
mange salgsboder og mange barn og ungdom fikk litt omsetning på ting de ikke lenger trenger.  
   

 Leikvin:. Dugnad på Leikvin er satt til 27 mai kl 18. Utviklingsprosjekter jobbes det med i styret, og det vil bli 
forsøkt søkt midler til nye prosjekter. Vi bør ta en prat med Trond Ramski ang videre planer her  
 

 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 sponsorer  og mange andre aktive for god jobbing 
igjennom året. 

http://www.ringshaug.com/

