
 

 

GENERALFORSAMLING 20. APRIL 2007 
 

Formann Ketil Aslaksen ønsket 44 medlemmer velkommen til Selskapets 85. 

generalforsamling som ble holdt i Norsk hagebruksmuseums lokaler på Berge gård.  

Generalforsamlingen var innkalt i hh til Selskapets lover med annonse og påminnelse i 

Grimstad Adressetidende. 

Dessuten ble det sendt informasjon til samtlige medlemmer i forbindelse med 

kontingentutsendelsen og ekstra til livsvarige medlemmer.  

Saklisten ble godkjent uten kommentar 

Styret har behov for noe modernisering av protokollførsel og foreslo at det velges 

referent og 2 personer til å underskrive protokollen. På den måten får vi den elektronisk 

lagret og den blir lettere å mangfoldiggjøre.. 

Forslag referent: Trine Folkman 

Underskrivere: Anne Liv Berthelsen og Trond Audun Berg  

Enstemmig bifalt 

 

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen og vedtatt uten kommentarer. 

Vedlegges protokollen. 

 

Skjærgårdskomitéens årsberetning ble gjennomgått av leder for komiteen Ingebjørg 

Stanton og godkjent uten kommentarer og vedlegges protokollen  

 

Per Jarle Nørholmen gjenomgikk regnskapet for 2006, og bemerket at det i balansen 

ikke var tatt med en aksje i Grimstad Adressetidende. Styret vil rette opp feilen.. Forøvrig 

ble regnskapet godkjent uten kommentar og vedlegges protokollen.  

 

Styrets forslag til kontingent for 2008 med kr. 150,- for enkeltmedlem og kr 100, for 

husstandsmedlem ble enstemmig vedtatt. 

 

Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S Jacobsen. 

Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt:  

Ketil Aslaksen ble gjenvalgt til formann for ett år. 

Styremedlemmene Per Jarle og Peder Grøsle ble gjenvalgt til styremedlemmer for to år. 

Til ny revisor ble valgt Oddvin Salvesen 

 

Styret foreslo gjenvalg på valgkomite med Carsten S Jacobsen, Carsten S Due og Reidun 

Olimstad. Vedtatt med akklamasjon. 

 

Ketil Aslaksen og Per Jarle Nørholmen orienterte om situasjonen på og forholdet til 

Marivold Camping AS. Flere medlemmer uttrykte sine betenkeligheter over hvordan 

leietager tar seg til rette og nærmest misligholder leieavtalen. Jofrid Helle Skåre mente 

trafikken til og fra campingplassen og friområdene var blitt en stor belastning på veien og 

at veilaget bør delta i vintervedlikehold. Formannen informerte om at det vil bli avholdt 

møte i veilaget i mai og der vil disse forhold bli drøftet. 

For øvrig fikk styret generalforsamlingens tilslutning til å fortsette forhandlingene med 

Arnfinn Gaard. Leietiden vil bli utvidet med 10 år etter 2025 og det må lages en 

tilleggsavtale som presiserer at leietager må rette seg strengt etter avtalen. 



 
 

 

 

 

Til slutt foresto Kathrin Pabst utdelingen av bygningsvernprisen til Odd og Signe 

Kvaløy Pettersen for deres fortjenstfulle restaurering av det gamle huset på Kvaløy.  

Bygningsvernprisen er opprettet i samarbeid mellom Grimstad Adressetidende og 

Selskapet for Grimstad Bys Vel. Komiteen består av Trond Audun Berg, Grimstad 

Adressetidende, Kathrin Pabst, Stiftelsen Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum og Paal 

Malde, oppnevnt av Selskapet for Grimstad Bys Vel.  

 

 
 

 

Referent: Trine Folkman 

 

 

Protokollen godkjent 

 

 

 

__________________      ________________ 

Anne Liv Berthelsen       Trond Audun Berg 

 

 

Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær i Lions lokaler i hovedhuset på 

Berge Gård. I den forbindelse er det grunn til å berømme Per Jarle Nørholmen, Bodil A. 

Johansen og Ingebjørg Stanton for gjennomføringen.  

Før maten underholdt Sørrøster med visesang. 

 

 


