
 

 

Årsberetning for 2021 
for perioden april 2021 til mars 2022 

Styret 
Styret for 2021 har bestått av: 

Verv Navn Valg i 2021 
Leder: Dag Olav Høgvold Valgt for 1 år 
Nestleder: Øyvind Fjeld Valgt for 1 år 
Sekretær: Erik Harg Valgt for 2 år 
Kasserer: Marita Hjellnes Hornnæss Valgt for 2 år 
Styremedlem Are Sollid Valgt for 2 år 
Styremedlem Christian Filberg Valgt for 2 år i 2020 
Revisorer: Eilif Carsten Wiborg-Thune 

Roger Ek 
Valgt for 1 år 

Komiteer 
I perioden har følgende komiteer vært aktive (inkl medlemmer utenfor styret): 

• Leikvinn: Erik, Marita, Dag Olav og Johannes Rolin 
• Trafikkomiteen: Øyvind og Are 
• Sankthanskomiteen: Cecilie Løvberg Ek, Silvia Fon, Marita, Dag Olav og Øyvind 

 

Styrets arbeid i perioden 

• Det har i perioden blitt avholdt ordinær generalforsamling på Furustrand og ett fysisk styremøte. Styrearbeidet 
for øvrig har vært løst løpende på Facebook, e-post og telefon, samt ved dugnader.  

• Det var 191 familier/enkeltpersoner som var betalende medlemmer i vellet i 2021 (opp fra 157 i 2020 og 252 i 
2019). Det er 252 registrerte medlemmer totalt. 2021 er det andre året med medlemsregister. 

• Medlemsregister og økonomisystem fra Styreweb ble fullt operativt i 2020, slik at alle medlemmer er registrert 
der. Det har gitt oss mulighet til å ha pålagt oversikt over medlemmer, sende ut innkalling og medlemsfaktura 
direkte.	

• Flerbruksbane: Det ble dessverre ingen lange nok perioder med sammenhengende kulde gjennom vinteren 
2021/22 til å få lagt og vedlikeholdt isen på flerbruksbanen, slik vi gjorde vinteren før. Utfordringene fra sesongen 
før er ikke løst, men kontakt med kommunen er opprettet for å få utbedret vanntilkoblingen i Moloveien, men 
ingen løsning er funnet på at flerbruksbanen synes å ikke være plan lenger, slik at det kreves mye vann for å 
dekke hele plastdekket. Dette undersøkes igjen nærmere før neste sesong. 

• Trafikk: Samarbeidet med FAU ved Ringshaug Skole har blitt videreført, men det har vært lite aktivitet. 

• Ringshaugstranda / -odden: Kommunen fortsatte i 2021 utbedringsarbeidene på moloen, betongen langs 
gressbakken, og fikk bygget den nye bademoloen på østsiden.  

• Østersdugnad: Det ble gjennomført ny østersdugnad sommeren 2021, etter mønster fra forrige år, men få 
deltakere og høyt vann gjorde at det ble liten fangst. Usikkert om det vil være grunnlag for ny dugnad i 2022. 

• Leikvinn: Etter avtale om godkjent inspeksjon og internkontrollsystem med Lekeplasskontrollen AS som har vært 
utført siden 2019 blir det fortsatt jevnlig avdekket behov for mer omfattende vedlikehold. Enkle oppgaver utføres 
på dugnad i styret, men det har også blitt investert i erstatning av wire og løpekatt til zipline/rutsjebane. 

o Styret har, i samarbeid med interesserte medlemmer, begynt arbeidet med å planlegge en pumptrack på 
Leikvinn, mellom klatretårnet, ziplinen og haugen. Dette vil være en humpete sykkelbane med doserte 
svinger og små hopp som kan kjøres uten å tråkke. Foreløpig budsjett på grunnarbeider og materialer er 
ca 150 – 200 000 kr, og påtroppende styre må søke om midler og avklare gjenværende detaljer i 
plassering, sikkerhet og forhold til offentlige forskrifter. 



 

 

o Budsjettert investering på opptil kr 100 000 har ikke blitt gjennomført i 2021, men 50 000 av dette er 
videreført i budsjettet for 2022, da noe mer midler enn budsjettert har gått til vanntrampolinen (se under). 

• Vanntrampoline innenfor molo: Vanntrampolinen ble satt ut igjen sommeren 2021 med stadig noen utskiftede 
deler. Utsettingen hadde igjen problemer med å få tak i fortøyningene til moringene på bunnen av bukta, men 
med hjelp fra lokale ungdommer fikk vi festet en bøye til fortøyningen. Trampolinen var også i 2021 en suksess 
når den lå ute, men det var jevnlige problemer med at luften gikk ut av ringen, slik at deler ble ødelagt og hele 
trampolinen ble tatt inn etter altfor kort tid. 	

o Styret har avklart at Tønsberg kommune ikke ønsker å overta trampolinen, men styret har vedtatt å sette 
den ut igjen sommeren 2022, med ny ventil og vedlikehold av øvrige deler. Det vil imidlertid være opp til 
fremtidig styre om det anses å være økonomisk forsvarlig å fortsette å vedlikeholde og erstatte deler på 
trampolinen, samt bruke den nødvendige tiden på utsetting og vedlikehold gjennom sesongen. Alternativt 
bør trampolinen avhendes til noen som har kapasitet til å vedlikeholde den.	

o På grunn av badebøyene som avmerker badeplassen er det ikke tillatt med ferdsel med båt innenfor 
moloen, annet enn for kommunalt vedlikehold, slik at styret må bruke tid på å melde inn hvilket fartøy og 
tidspunkt som skal brukes til å seile innenfor bøyene.	

• St.Hans-feiringen i 2021 ble i likhet med året før avlyst på grunn av korona-pandemien. Komiteen som ble 
nedsatt i 2020 for å jobbe for å fornye og aktualisere Sankthans-feiringen på Ringshaugstranda pauset sitt arbeid 
da det ble klart at det også i 2021 blir vanskelig å arrangere en stor feiring, og planlegger nå for gjennomføring i 
2022. 

• Markedsdagen på Leikvinn ble også i 2021 avlyst på grunn av korona-pandemien. 

• Reguleringsplaner: Styret har i perioden fulgt opp forslag til reguleringsplaner i området, men ikke hatt spesielle 
saker å ta opp. 

• Natteravnene: På grunn av flere episoder med bråk blant ungdom ble det i 2019 startet opp natteravngruppe for 
området vårt (senere slått sammen til Natteravnene Søndre Slagen). Natteravnene har tilgang til boden på 
Leikvinn slik at de kan lagre vester og utstyr der, men det har vært liten aktivitet i perioden. 

• Grasrotandelen fra Norsk Tipping har gitt foreningen kr 37 162,46 i inntekter i 2021, fra 93 spillere som har valgt 
å gi grasrotandelen sin til oss, opp fra kr 34 711,19 året før. Grasrotandelen har blitt en av de viktigste 
inntektskildene til vellet. Vi takker for midlene!	

• Til slutt takker styret for innsatsen til komitémedlemmer, samt sponsorer 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  


