
Referat fra generalforsamling 29. april 2AL9 på Furustrand

Godkjenning av innkalling

lnnka!!ingen ble godkjent

Valg av ordstyrer og referent:

Halvor Toreskaas ble valgt til ordstyrer. Roger Ek ble valgt til referent,

Giennomgang av styrets årcberetning:

Ha lvor Toreskaas gikk gje nnom å rsbe retn i ngen.

Følgende momenter kom opp under presentasjonen: Av store prosjekter i 2018 har vært ferdigstillelse av

flerbruksbanen (Multicourt) som stod klar høsten 20t8.

Ringen: Det ble gitt ut to utgaver at Ringen i 2018.God mottakelse som vanlig. Det ble distribuert til ca 1500

husstander. Utgiftene til bladet dekkes med annonseinntekter.

Vanntrampoline innenfor molo: Dette var en stor suksess i den gode og varme sommeren 2018. Den blir
satt ut igjen i løpet av mai 2019.

Leikvinn harfått nyegravemaskiner oEør tilå krabbe gjennom forde minste. Forkommende årerdet
behov for noe vedlikehold.

Regnskap 2018

Resultatet for 2018 viser et underskudd på 267 675 kr mot budsjettert overskudd på 6 800 kr.

Hovedårsaken til dette er at en andel av tippemidler og mva refusjon, ca 160 000 kr, på flerbruksbanen

(multicourt) kommer i 2OL9. Totalt kostet flerbruksbanen 750 tusen, men kostet vellet etter midler ca 100-

tusen. Det er ca S0-tusen mer enn budsjettert, årsaken var SO-tusen kroner mindre i sponsing da vi ikke fikk

midler fra Sparebankstiftelsen DnB, men positivt at Sparebankl sponset med SO-tusen.

Etter årsslutt har vellet nesten 89-tusen på bankkonti.

Budsjett 2019

Budsjett ble gjennomgått og godkjent.

Valg

Halvor Toreskaas trer ut av styret etter nesten 10 år i styret.

Elisabeth Aas trer ut av styret etter nesten 15 år i styret.

Maftin Lundsvoll trer ut av styret etter to år.

RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL
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Dag Olav HØvold var innstilt som leder og valgt.
Øyvind Fjeld trer opp som nestleder
Erik Harg blir ny sekretær
Are Sollid fortsetter som styremedlem
Roger Ek fortsetter som kasserer.
Revisorene Fredrik Aas og Hanne sorberg fortsetter også som revisorer,

Diverse

Neptunsvei

Etter oppgradering av Ringshaugveien har ikke overgangsfeltet i Neptunsvei (som krysser Ringshaugveien)
blitt tilbakeført. Her må styret presse på Statens vegvesen.
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Kyststien

Det ble påpekt at kartet over kyststien går på innsiden av Furustrand camping på kart på stranda, mens de
mindre skiltene og Kyststiens sider viser på utsiden. Burde dette oppdateres?
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Æffi"'s
Parkering langs kyststie" (åW;rl
Det ble påpekt at stien som følger Tareveien parallelt (sør for Furustrand camping) blir det parkert \t9.5"/'
på. Er det lov å parkere her stilles det spørsmålstegn til? Det parkeres på stien som blokkerer kyststien.

Pågående saker som avhenger av kommunen
Det er mange saker som har vært planlagt denne våren, men flyttet til neste år. Det er viktig at vellet
fortsetter å legge press på kommunen.

- Fjerning av tagging
- Gapahuk (ikke for overnatting) på Ringshaugodden

- Oppgradering/utvidelse av badeodden (avhenger av beslutning om oppkjøp)

Det er også ønskelig at alle s6ppelbøtter som benyttes på Ringshaugstranda er av en type med lokk slik at
fugler ikke kan dra søppel ut av disse igjen.

En stor takk til
Ringshaug og Gårdbo Vel takket Halvor og Elisabeth for iang tjeneste, Det ble utdelt blomster til begge

(Elisabeth var ikke tilstede og fikk denne levert senere).

Vellet vil også rekke en stor takk til Strøk Grafiske deslgn for hjelp tii bladet Ringen, «vaktmester»

altmuligmann Nils Toreskaas, våre sponsorer i Ringen-magasinet, samt Kiwi og kiosken til Elisabeth Aas på

Ri ngsh augst rand a.
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Ny lede/for vellet - Dag Olav Høgvold


