GENERALFORSAMLING 11. APRIL 2008
Formann Ketil Aslaksen ønsket 47 medlemmer velkommen til Selskapets 86.
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 datoen kunngjort i medlemsskriftet 2007 til samtlige medlemmer.
Saksliste og inkalling ble godkjent uten kommentar
I fjor ble det innført en ny praksis med protokollføring og undertegnelse av protokollen.
På den måten får vi den elektronisk lagret og den blir lettere å mangfoldiggjøre
Forslag referent: Trine Folkman
Underskrivere: Karin Due og Gunnar Edv. Gundersen
Enstemmig bifalt
Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen med følgende kommentarer:
Gunnar Edv. Gundersen stilte spørsmål om hvilke virkemidler styret mente å kunne
bruke i forbindelse med Marivold Camping AS’ bygging av nytt forretningsbygg på
Byselskapets friområde. Formannen svarte at styret ville avvente kommunens behandling
av saken.
Til punktet om Marivoldveien mente Jofrid Helle Skåre at en representant for
småbåthavnen i Barselkilen burde tas med i et nytt styre.
Ellers ble årsberetningen godkjent og vedlegges protokollen.
Skjærgårdskomitéens årsberetning ble gjennomgått av leder for komiteen Ingebjørg
Stanton med følgende kommentarer:
Wenche Gundersen gjorde oppmerksom på at tilgjengeligheten til toalettet på Store
Hampholmen er vanskelig for bevegelseshemmede. Lederen for Skjærgårdskomiteen
opplyste at de var oppmerksom på forholdet og at det arbeides med å gjøre noe med det.
For øvrig var det ingen kommentarer og beretningen vedlegges protokollen
Per Jarle Nørholmen gjenomgikk regnskapet for 2007 og gjorde oppmerksom på at
Selskapets 10 aksjer skulle vært tatt med i regnskapet og representerer en ligningsverdi
på kr 17.302,-. For øvrig ble regnskapet godkjent uten kommentar og vedlegges
protokollen.
Nørholmen gikk også gjennom budsjettet for 2008. Budsjettet ble vedtatt.
Styrets forslag om å ha samme kontingent for 2009 som for 2008, 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 Kjeld Malde og Anne Gurine Hegnar ble gjenvalgt for to år.
Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor.
I forbindelse med valget på varamedlemmer spurte Klaus Rykke om muligheten for å
stille benkeforslag. Møteleder opplyste om at det var det ingenting i veien for, men da
måtte det foretas skriftlig avstemning. Rykke avsto fra å komme med forslag.

Møteleder anmodet imidlertid valgkomiteen om å legge ut forslagene til valg på
Byselskapets hjemmeside 14 dager før generalforsamling, slik at medlemmer har
mulighet for å komme med andre forslag.
Styret foreslo gjenvalg på valgkomite med Carsten S Jacobsen, Carsten S Due og Reidun
Olimstad. Vedtatt med akklamasjon.

Til slutt foresto Trond Audun Berg utdelingen av bygningsvernprisen til Ola Sundstrøm
for hans fortjenstfulle restaurering av det gamle huset i Binabbgt. 11.
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 Grimstad bys museer og Paal Malde, oppnevnt
av Selskapet for Grimstad Bys Vel.

Referent: Trine Folkman

Protokollen godkjent

__________________
Karin Due

________________
Gunnar Edv. Gundersen

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.

