
Årsberetning for 2019 
for perioden april 2019 til mars 2020 

Styret 

Styret for 2019 har bestått av: 

Verv Navn Valg i 2019 

Leder: Dag Olav Høgvold Valgt inn i ny rolle 

Nestleder: Øyvind Fjeld Valgt inn i ny rolle 

Sekretær: Erik Harg Valgt inn i ny rolle 

Kasserer: Roger Ek Gjenvalgt 

Styremedlem Are Sollid Gjenvalgt 

Styremedlem Marita Hjellnes Hornnæss Supplert inn av styret  

Revisor: Fredrik Aas Gjenvalgt 

Komiteer 

I perioden har følgende komiteer vært aktive: 

 Leikvinn: Erik, Are 

 Redaksjon Ringen: Dag Olav m.fl 

 Trafikkomiteen: Øyvind og Are  

 Sankthanskomiteen (fra feb 2020): Cecilie Løvberg Ek, Marita, Dag Olav, Øyvind og Roger 
 

Styrets arbeid i perioden 

 Det har i perioden generalforsamling 2019 > 2020 blitt avholdt ordinær generalforsamling og to «fysiske» 
styremøter. Mye av styrearbeidet har vært løst løpende på Facebook, e-post og telefon. Det var 252 
familier/enkeltpersoner som var betalende medlemmer i vellet i 2019 (opp fra 221 i 2018) 
 

 Medlemsregister og økonomisystem fra Styreweb er iverksatt gjennom samarbeidsavtale med Vellenes 
Fellesorganisasjon. Fra og med medlemsåret 2020 skal alle medlemmer registreres i dette registeret, som gir oss 
mulighet for å ha pålagt oversikt over medlemmer, og kunne kontakte dem ved behov. 
 

 Flerbruksbane: Det var ingen mulighet til å legge is på banen vinteren 2019/2020. 

 Ringen: Det ble gitt ut én utgave av Ringen i 2019. God mottakelse som vanlig. Det ble distribuert ca 1500. 
Utgiftene til bladet ble dekket med annonseinntekter. Strøk grafisk design (tidligere Smileull) har gjort layout-
arbeidet mot annonseplass i bladet. Det er ikke planlagt flere utgivelser. 

 Trafikk: Samarbeidet med FAU ved Ringshaug Skole, og gjennomførte ny sikkerhetsgjennomgang med 
Tønsberg kommune og Statens Vegvesen. 
 

 Ringshaugstranda / -odden: Etter dårlig respons fra kommunen inviterte vi ordfører kandidatene nå i våres på 
befaring. AP og Høyre har vært her. Vi klarte også å få Tønsberg blad til å lage en artikkel. Da ble også Magnus 
Martin kontakt av journalist, og vi fikk noen flere svar på som vil bli gjort i 2020. Vinteren 2019/2020 har styret 
etterlyst fremdriftsplan fra kommunen, uten å få svar. 
 

 Leikvinn: Kun normalt vedlikehold utført på Leikvinn. Ny avtale om godkjent inspeksjon og internkontrollsystem 
er inngått med Lekeplasskontrollen AS. Dugnad på Leikvinn er utsatt til høsten 2020 pga korona-krisen. 
 

 Vanntrampoline innenfor molo: Vanntrampolinen ble satt ut igjen sommeren 2019, etter en storstilt aksjon for å 
få tak i moringene på bunnen av bukta. Trampolinen var en suksess også i 2019, men slet seg på sensommeren, 
og ble tatt opp. Reservedeler er bestilt, men bruken i 2020 blir avklart når korona-tiltakene lettes. 
 

 St.Hans feiringen i 2019 gikk av stabelen som vanlig. ”Romeo & Clive” spilte. Stemningen ble stor utover 
kvelden. Bålet var stort og flott som det pleier, men det var merkbart færre folk. Vinteren 2020 ble det nedsatt en 
komité som skal jobbe for å fornye og aktualisere Sankthans-feiringen på Ringshaugstranda. Hvordan 2020-
feiringen blir avhenger mest av hvilke smitteverntiltak som da vil være gjeldende i den pågående korona-krisen. 
 



 Markedsdagen på Leikvinn gikk av stabelen søndag 8. september, etter utsettelse fra 1. september på grunn av 
dårlig vær.  
 

 Reguleringsplaner: Styret har i perioden også fulgt opp forslag til reguleringsplaner for Baker Thorstensen-
tomten (hjørnet Ringshaugveien/Rosenlundveien), forslag til plassering av eventuell ny Ringshaug skole, forslag 
til nytt nærsenter på Ilebrekke, samt levert innspill til den interkommunale kommunedelplanen for gange, sykkel 
og kollektivtransport i Tønsbergpakken. 
 

 Grasrotandelen fra Norsk Tipping har gitt foreningen kr 25 326 i inntekter i 2019, fra 81 spillere som har valgt å 
gi grasrotandelen sin til oss. Vi takker for midlene! 
 

 Til slutt takker styret for innsatsen til komitémedlemmer, samt årets sponsorer, annonsører i Ringen og andre 
samarbeidspartnere. 
 

 RGV er registrert i Brønnøysund med Organisasjonsnummer 996 287 432 

 RGV er på Facebook – søk på Ringshaug og Gårdbo vel. Vår webside er også oppdatert i perioden: 
www.ringshaug.com  

 

http://www.ringshaug.com/

