
 

Protokoll fra årsmøtet i Flekkerøy Vel – torsdag 28. april 2016  
Sted: Høyfjellet. Kl.: 19. 00. Tilstede: 6 personer inkl. det sittende styret 

 

 

1. Valg av møteleder, referent og medsignerer av protokollen 

Frode Andersen ble valgt til møteleder, Berit Friestad til referent og Morten Teinum til 

medsignerer av protokollen. 

 

2. Godkjenning av møteinnkalling 

Utlevert til alle husstander samt hengt opp plakater rundt på Øya. 

 

3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for 2015 

Muntlig gjennomgått av møteleder. Deretter enstemmig godkjent. 

 

4. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2015 

Muntlig gjennomgått av møteleder. Enstemmig godkjent.                                                                                                                                       

 

5. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2016 

Muntlig gjennomgått av møteleder. En kommentar om hvordan man skal innkalle til årsmøte, 

deretter enstemmig godkjent. 

 

6. Valg 

Kjære:   Til styret:  Gunnar Pettersen – gjenvalg for 2 år. 

     

Mæbø:  Til styret: Maryon Søhagen – valgt for 2 år   

 

Formann: Frode Andersen valgt til leder.  

 

Valgkomiteen: Cathrine Skau Nilsen og Morten Teinum 

 

Styret takket utgående styremedlem Morten Teinum for god og engasjert innsats i styret med en 

liten påskjønnelse. 

 

7. Informasjon fra grøntgruppa 

Thomas Kristoffersen gikk gjennom hva de vil prioritere å jobbe med og hvordan de fortløpende 

har kontakt med kommunen og parkvesenet. 

Noen av hovedmålene er å få bro til Daumanns klar, igangsatt en stiplan ved Murane, opparbeide 

grusvei fra Sudredalen til Gråheiknattten, lage gapahuk på Asperøya og renovere bunkerser i 

Krageviga. Det siste i samarbeid med Lindebøskauen skole. 

 

8. Informasjon fra trafikk - og skiltgruppa  

På vegne av nevnte gruppe, gikk Frode Andersen gjennom hva som bør være fokus framover i 

2016. Fokus vil bli på Vesterøya og sykkelsti fra Kjære til Kilura. Erik Jortveit trekker seg ut av 



gruppa og vi takker for god innsats. 

 

9. Diverse 

Det ble også i år diskutert hvordan vi kan kommunisere bedre utad. Vi ønsker å få etablert et 

medlemsregister med mulighet får å betale giro via nettsida.  

Flekkerøy vel trekker seg ut av driftsstyret på Høyfjellet. 

Litt info vedr Gamløya og det at kommunen ønsker å selge denne for bruk til friluftsliv. Mye som 

skal på plass med hensyn til finansiering og støtte fra ulike instanser.  

 

 

10. Innkomne saker 

Ingen slike innkommet for behandling. 

 

Formannen takket deretter alle for fremmøtet – og ønsket all vel hjem. 

 

 

Flekkerøy, 16.05.16 

 

 

             

Frode Andersen                                                  Morten Teinum 

Formann                                                               Medsignerer av protokollen 


